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                 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

               เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 

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

               หมู่ 13  ซอย -  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ  แขวง/ตำบล แม่กรณ์ 

                  เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000 

         

                                                   พื้นท่ี 108.40 ตารางกิโลเมตร    

ประชากรท้ังหมด 7,155 คน 

ชาย 3,466 คน 

หญิง 3,689 คน 
   

   

 

                   ข้อมูล  ณ  วันท่ี  6  สิงหาคม  2563 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน   44,000,000   บาท   แยกเปน 
  

รายไดจัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 528,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จำนวน 268,000 บาท 

    

ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

ไดนอยกวาเดิม ตามมาตรา  97  ของพระราชบัญญัติภาษี

ท่ีดินและสิ่งกอสราง ในชวง 3 ปแรกของการบังคับใชภาษี

นี้  กฎหมายกำหนดใหมีการบรรเทาภาระภาษี  หากผูเสีย

ภาษีตองเสียภาษีมากข้ึนจากภาษีเดิม (ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน) คือ 

1. ในปแรกใหบรรเทาภาษีรอยละ 75  ของภาษีสวนท่ีเสีย

เพ่ิม(ภาษีใหม-ภาษีเดิม)  เทากับเสียภาษีเพ่ิมข้ึนเพียงรอย

ละ 25 จากภาษีเดิม 

2. ในปท่ีสองใหบรรเทาภาษีรอยละ 50  ของภาษีสวนท่ีเสีย

เพ่ิม(ภาษีใหม-ภาษีเดิม)  เทากับเสียภาษีเพ่ิมข้ึนเพียงรอย

ละ 50 จากภาษีเดิม 

3. ในปท่ีสามใหบรรเทาภาษีรอยละ 25  ของภาษีสวนท่ีเสีย

เพ่ิม(ภาษีใหม-ภาษีเดิม)  เทากับเสียภาษีเพ่ิมข้ึนเพียงรอย

ละ 75 จากภาษีเดิม 

  

  ภาษีปาย จำนวน 260,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

ไดมากกวาเดิม 
  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 116,200 บาท 
  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 4,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

ไดมากกวาเดิม 
  

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 9,000 บาท 



3 
 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

มากกวาเดิม  
  

  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว

เพ่ือการโฆษณา 

จำนวน 200 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจาดคาดวาจะเก็บได

เทาเดิม 
  

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จำนวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

เทาเดิม 
  

  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

เทาเดิม 
  

  คาปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,000 บาท 

    
ประมารการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

เทาเดิม 
  

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

จำนวน 65,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

มากกวาเดิม 
  

  
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตาราง

เมตร 

จำนวน 29,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บ

ไดมากวาเดิม 
  

  คาใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จำนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได

เทาเดิม 
  

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 280,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 280,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

มากกวาเดิม 
  

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 41,000 บาท 
  คาขายแบบแปลน จำนวน 20,000 บาท 
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ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

นอยกวาเดิม 
  

  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จำนวน 21,000 บาท 

    

ประมาณไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับมาก

กวาเดิม 

  

  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,853,000 บาท 
  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จำนวน 640,000 บาท 

    
ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

ภาษีจัดสรรนอยกวาเดิม 
  

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 9,300,000 บาท 

    
ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา 

เนื่องจากคาดวาจะไดรับภาษีจัดสรรนอยกวาเดิม 
  

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จำนวน 2,700,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

ภาษีจัดสรรมากกวาเดิม 
  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 110,000 บาท 

    
ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

ภาษีจัดสรรนอยกวาเดิม 
  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 6,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

ภาษีจัดสรรมากกวาเดิม 
  

  คาภาคหลวงแร จำนวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ

ภาษีจัดสรรนอยกวาเดิม 
  

  คาภาคหลวงปโตรเลียม จำนวน 53,000 บาท 

    
ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับภาษีจัดสรรมากกวาเดิม 
  

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

จำนวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวนอยกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ

ไดรับภาษีจัดสรรนอยกวาเดิม 
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รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 22,181,800 บาท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและ

ภารกิจถายโอนเลือกทำ 

จำนวน 22,181,800 บาท 

    

ประมาณการเงินอุดหนุนท่ัวไป  2,970,133  บาท 

ประมาณการเงินอุดหนุนท่ัวไปกำหนด

วัตถุประสงค  19,211,667  บาท 
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สวนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ      

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ 

ประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ

คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้  
1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,628,277.18 บาท 
   

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,934,707.98 บาท 
   

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,985,256.53 บาท 
   

1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   

1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 7,895.32 

บาท 
  

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 0.00 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  

(1) รายรับจริง จำนวน 33,571,430.40 บาท ประกอบดวย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน 257,067.00 บาท 
   

หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต 

จำนวน 89,455.10 บาท 

   

หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

จำนวน 233,124.83 บาท 

   

หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 343,087.00 บาท 
   

หมวดรายไดจากทุน จำนวน 0.00 บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,940,202.47 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 17,708,494.00 บาท 
  

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 202,348.91 บาท 
  

(3) รายจายจรงิ จำนวน 29,407,606.91 บาท ประกอบดวย 
   

งบกลาง จำนวน 10,294,118.00 บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน 10,281,558.81 บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน 4,990,556.74 บาท 
   

งบลงทุน จำนวน 2,101,410.00 บาท 
   

งบรายจายอ่ืน จำนวน 0.00 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,739,963.36 บาท 
  

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 200,348.91 บาท 
  

(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จำนวน 2,538,850.00 บาท 
  

(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท 
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           คำแถลงงบประมาณ     

         ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2564     

                                            องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

                                               อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
                

  รายรับจริง 

ป  2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 2,122,424.00 1,121,626.00 528,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 

104,264.90 114,050.00 116,200.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 282,694.25 240,000.00 280,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 49,649.50 38,700.00 41,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,559,032.65 1,514,376.00 965,200.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,086,701.35 20,985,624.00 20,853,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว

จัดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

21,086,701.35 20,985,624.00 20,853,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,512,626.00 20,500,000.00 22,181,800.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,512,626.00 20,500,000.00 22,181,800.00 

รวม 44,158,360.00 43,000,000.00 44,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,966,818.00 13,225,388.00 13,242,080.00 

  งบบุคลากร 12,678,307.00 15,649,470.00 15,961,380.00 

  งบดำเนินงาน 7,885,567.34 7,087,852.00 7,623,915.00 

  งบลงทุน 4,540,180.00 4,588,290.00 4,512,625.00 

  งบรายจายอ่ืน 11,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,485,840.90 2,429,000.00 2,640,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 39,567,713.24 43,000,000.00 44,000,000.00 

รวม 39,567,713.24 43,000,000.00 44,000,000.00 
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สวนที่ 2 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ของ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 

        

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,325,834 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,442,110 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,423,021 

  แผนงานสาธารณสุข 646,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,929 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,166,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 333,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,996,026 

  แผนงานการเกษตร 90,000 

ดานการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,242,080 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 44,000,000 
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                                              รายจายตามงานและงบรายจาย 

                                             องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

                                               อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    

          

        งาน   
 

งานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม    

งบ     

   

งบบุคลากร 7,460,040 2,073,600 9,533,640 
   

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 4,370,520 2,073,600 6,444,120 
   

งบดำเนินงาน 1,739,334 805,800 2,545,134 
   

    คาตอบแทน 200,300 319,800 520,100 
   

    คาใชสอย 905,000 386,000 1,291,000 
   

    คาวัสด ุ 364,034 100,000 464,034 
   

    คาสาธารณูปโภค 270,000 0 270,000 
   

งบลงทุน 28,700 108,360 137,060 
   

    คาครุภัณฑ 28,700 108,360 137,060 
   

งบรายจายอ่ืน 20,000 0 20,000 
   

    รายจายอ่ืน 20,000 0 20,000 
   

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000 
   

    เงินอุดหนุน 90,000 0 90,000 
   

รวม 9,338,074 2,987,760 12,325,834 
   

          

     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                 

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 
   

  งาน 

งบ  

    

    

   

งบบุคลากร 390,420 0 390,420 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 390,420 0 390,420 
   

งบดำเนินงาน 710,800 185,000 895,800 
   

    คาตอบแทน 52,800 0 52,800 
   

    คาใชสอย 658,000 135,000 793,000 
   



13 
 
    คาวัสด ุ 0 50,000 50,000 

   

งบลงทุน 36,390 119,500 155,890 
   

    คาครุภัณฑ 36,390 119,500 155,890 
   

รวม 1,137,610 304,500 1,442,110 
   

แผนงานการศึกษา 
              

   
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

รวม 
   

งาน 

งบ 

    

    

   
         

งบบุคลากร 1,667,220 2,670,720 4,337,940 
   

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 1,667,220 2,670,720 4,337,940 
   

งบดำเนินงาน 1,258,151 1,066,030 2,324,181 
   

    คาตอบแทน 95,400 24,800 120,200 
   

    คาใชสอย 128,190 1,011,230 1,139,420 
   

    คาวัสด ุ 994,561 30,000 1,024,561 
   

    คาสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000 
   

งบลงทุน 0 174,900 174,900 
   

    คาครุภัณฑ 0 24,900 24,900 
   

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 150,000 150,000 
   

งบเงินอุดหนุน 0 1,586,000 1,586,000 
   

    เงินอุดหนุน 0 1,586,000 1,586,000 
   

รวม 2,925,371 5,497,650 8,423,021 
   

แผนงานสาธารณสุข 
       

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

รวม 
     

 งาน 

งบ 

      

    

     
           

งบดำเนินงาน 268,000 268,000 
     

    คาใชสอย 268,000 268,000 
     

งบลงทุน 118,000 118,000 
     

    คาครุภัณฑ 118,000 118,000 
     

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 
     

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000 
     

รวม 646,000 646,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
       

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห 

รวม 
     

 งาน 

งบ 

      

       

        

งบดำเนินงาน 5,000 5,000 
     

    คาใชสอย 5,000 5,000 
     

รวม 5,000 5,000 
     

แผนงานเคหะและชุมชน 
       

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 

งานไฟฟาถนน งานกำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

รวม 
  

 งาน 

งบ 

   

    

  

งบบุคลากร 1,699,380 0 0 1,699,380 
  

    เงินเดือน (ฝายประจำ) 1,699,380 0 0 1,699,380 
  

งบดำเนินงาน 430,800 0 270,000 700,800 
  

    คาตอบแทน 160,800 0 0 160,800 
  

    คาใชสอย 145,000 0 270,000 415,000 
  

    คาวัสด ุ 125,000 0 0 125,000 
  

งบลงทุน 628,080 302,669 0 930,749 
  

    คาครุภัณฑ 108,080 0 0 108,080 
  

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 520,000 302,669 0 822,669 
  

รวม 2,758,260 302,669 270,000 3,330,929 
  

          

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
       

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

รวม 
     

 งาน 

งบ 

      

       

        

งบดำเนินงาน 470,000 470,000 
     

    คาใชสอย 470,000 470,000 
     

งบเงินอุดหนุน 696,000 696,000 
     

    เงินอุดหนุน 696,000 696,000 
     

รวม 1,166,000 1,166,000 
     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       

งานกีฬาและ งานศาสนา งานวิชาการ รวม 
  

 งาน 
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งบ 
  

นันทนาการ วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว 

  

      

  

งบดำเนินงาน 100,000 105,000 120,000 325,000 
  

    คาใชสอย 100,000 105,000 120,000 325,000 
  

งบเงินอุดหนุน 0 8,000 0 8,000 
  

    เงินอุดหนุน 0 8,000 0 8,000 
  

รวม 100,000 113,000 120,000 333,000 
  

 

      

     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        

งานกอสราง

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

รวม 
     

        งาน          

        งบ 

  
     

  
 

     
      

     

งบลงทุน 2,996,026 2,996,026 
     

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,996,026 2,996,026 
     

รวม 2,996,026 2,996,026 
     

          

แผนงานการเกษตร 
       

งานอนุรักษแหลง

น้ำและปาไม 

รวม 
     

 งาน 

งบ 

      

    
     

งบดำเนินงาน 90,000 90,000 
     

    คาใชสอย 90,000 90,000 
     

รวม 90,000 90,000 
     

          

แผนงานงบกลาง 
       

งบกลาง รวม 
     

 งาน 

งบ 

      

    

     

งบกลาง 13,242,080 13,242,080 
     

    งบกลาง 13,242,080 13,242,080 
     

รวม 13,242,080 13,242,080 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
        

               โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  6 

มาตรา  87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ และโดยอนุมัติ

ของนายอำเภอเมืองเชียงราย 
 ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 44,000,000       

บาท 

 
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป เปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได

ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,325,834 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,442,110 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,423,021 

  แผนงานสาธารณสุข 646,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,330,929 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,166,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 333,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,996,026 

  แผนงานการเกษตร 90,000 

ดานการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,242,080 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 44,000,000 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 
        

งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 
        

 
 

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตำบล 

         

ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี ้
    

  

                           ประกาศ ณ วันท่ี ..................................................................... 
   

 
   

(ลงนาม).......................................................... 
                     (นายรัติพงศ  เทพสุภา) 
   ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อนุมัติ  

    

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

 

         (…...............................................)  

          ตำแหนง  ...............................................  
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สวนที่ 3 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติรายจาย  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

  
ของ 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 

อำเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

        
 

               

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 988,626.00 -72.89 % 268,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,625,751.95 1,684,029.86 1,769,211.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบำรุงทองท่ี 93,924.00 90,959.00 93,101.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีปาย 133,667.00 212,284.00 260,112.00 133,000.00 95.49 % 260,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,853,342.95 1,987,272.86 2,122,424.00 1,121,626.00     528,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,104.00 4,141.90 4,238.90 3,400.00 17.65 % 4,000.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 829.00 13,985.00 5,724.00 0.00 100.00 % 9,000.00 

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง

สถานท่ีจำหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
0.00 0.00 0.00 29,850.00 -100.00 % 0.00 

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือ

แผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 
130.00 110.00 180.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,600.00 1,090.00 1,370.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,330.00 8,555.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คาปรับผูกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 17,842.00 252.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสำหรับกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ 
62,350.00 58,350.00 65,250.00 62,000.00 4.84 % 65,000.00 

     คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เกิน 200 ตารางเมตร 

29,850.00 26,450.00 27,150.00 0.00 100.00 % 29,000.00 

     คาใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
200.00 200.00 100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,222.00 0.00 0.00 9,100.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 111,615.00 130,723.90 104,264.90 114,050.00     116,200.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     ดอกเบ้ีย 239,719.12 240,981.33 282,694.25 240,000.00 16.67 % 280,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 239,719.12 240,981.33 282,694.25 240,000.00     280,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     คาขายแบบแปลน 32,200.00 14,000.00 28,500.00 32,000.00 -37.50 % 20,000.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,700.00 8,800.35 21,149.50 6,700.00 213.43 % 21,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 38,900.00 22,800.35 49,649.50 38,700.00     41,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 800,376.53 644,460.77 647,733.48 800,000.00 -20.00 % 640,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,208,717.11 9,021,158.27 9,345,858.33 9,756,524.00 -4.68 % 9,300,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,551,263.67 2,904,277.17 2,745,061.56 2,287,000.00 18.06 % 2,700,000.00 
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     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,240.81 134,412.02 115,368.10 133,200.00 -17.42 % 110,000.00 

     ภาษีสุรา 1,346,883.39 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 3,245,830.46 5,527,374.56 6,071,232.71 4,469,600.00 34.24 % 6,000,000.00 

     คาภาคหลวงแร 52,494.27 54,439.64 59,192.68 52,000.00 -3.85 % 50,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 41,862.21 42,558.23 53,389.49 41,800.00 26.79 % 53,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
3,446,099.00 2,086,917.00 2,048,865.00 3,445,500.00 -41.95 % 2,000,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ำบาดาล 0.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,826,767.45 20,418,147.66 21,086,701.35 20,985,624.00     20,853,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ

หนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทำ 
18,253,384.00 18,869,962.00 20,512,626.00 20,500,000.00 8.20 % 22,181,800.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,253,384.00 18,869,962.00 20,512,626.00 20,500,000.00     22,181,800.00 

รวมทุกหมวด 40,323,728.52 41,669,888.10 44,158,360.00 43,000,000.00     44,000,000.00 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

        

  รายจายจริง ประมาณการ 
 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 

งานบริหารท่ัวไป               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 
 

    เงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

    เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตำบล 
79,200 78,116 25,780 0 100 % 86,400 

 

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
2,161,200 2,145,600 2,145,600 2,404,800 0 % 2,404,800 

 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,838,720 2,822,036 2,769,700 3,003,120     3,089,520 
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  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 2,399,395 2,334,036 2,449,980 3,127,370 5.57 % 3,301,560 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 16,625 5,220 0 0 0 % 0 
 

    เงินประจำตำแหนง 210,000 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 761,760 706,633 779,640 789,240 1.23 % 798,960 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 60,000 52,887 60,000 60,000 0 % 60,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 3,447,780 3,308,776 3,499,620 4,186,610     4,370,520 
 

รวมงบบุคลากร 6,286,500 6,130,812 6,269,320 7,189,730     7,460,040 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
14,400 0 10,150 20,000 0 % 20,000 

 

    คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 19,940 0 6,240 20,000 0 % 20,000 
 

    คาเชาบาน 102,000 87,548 89,000 96,000 0 % 96,000 
 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,700 21,220 42,740 61,000 5.41 % 64,300 
 

รวมคาตอบแทน 156,040 108,768 148,130 197,000     200,300 
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  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 330,335 421,560 0 0 0 % 0 
 

      คาจางเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน 0 0 187,000 216,000 0 % 216,000 
 

      คาจางเหมาประชาสัมพันธ 0 0 85,930 108,000 0 % 108,000 
 

      คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 0 0 77,000 84,000 0 % 84,000 
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 22,450 81,399 76.91 % 144,000 
 

      คาเชาทรัพยสิน 0 0 33,000 36,000 0 % 36,000 
 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,350 54,154 34,870 20,000 0 % 20,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      
คาใชจายคาของขวัญของรางวัล หรือเงิน

รางวัล 
500 0 0 5,000 0 % 5,000 

 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 57,813.68 93,177.75 82,016 80,000 0 % 80,000 
 

      คาใชจายเพ่ือการเลือกต้ัง 0 0 79,450 0 100 % 100,000 
 

      

โครงการตอนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพ้ืนท่ี

ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ณ ศาลา 

เอนกประสงค บานเมืองรวง หมูท่ี 5 ตำบล

แมกรณ ในวันจันทร ท่ี 29 ตุลาคม 2561 

0 0 31,243 0 0 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม , การจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป , ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป และแผน

0 0 675 0 0 % 0 
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ดำเนินงาน ขององคการบริหารสวนตำบล

แมกรณ 

      

โครงการประชุมประชาคม,การติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาและผลการ

ปฏิบัติงานประจำป ขององคการบริหารสวน

ตำบลแมกรณ 

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

 

      

โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผน

ยุทธศาสตร, การจัดทำแผนพัฒนาสามป ,  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ของ

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ,  แผน

ดำเนินงาน   

725 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผน

ยุทธศาสตร,การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ี

ป, ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ,แผน

ดำเนินงาน 

0 675 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร 

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแม

กรณ 

0 0 80,090 34,900 43.27 % 50,000 

 

      
โครงการศูนยชวยเหลือประชาชนของ

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      
โครงการสงเสริมใหชุมชุนมีการจัดทำแผน

ชุมชน 
0 0 0 5,000 -60 % 2,000 
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      โครงการสำรวจความพึงพอใจ 11,000 0 0 0 0 % 0 
 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 106,354.96 120,584 88,544 169,000 -70.41 % 50,000 
 

รวมคาใชสอย 526,503.64 691,300.75 802,268 849,299     905,000 
 

  คาวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 217,441 83,899 63,854 70,000 5.76 % 74,034 
 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,245 465 8,495 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุงานบานงานครัว 30,500 47,690 56,917 26,000 -23.08 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,300 9,660 0 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 151,069.08 153,815 122,038.4 100,000 100 % 200,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร 34,250 39,820 28,340 46,000 -34.78 % 30,000 
 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 51,000 10,000 -100 % 0 
 

    วัสดุอื่น 900 29,875 3,015 5,000 0 % 5,000 
 

รวมคาวัสด ุ 495,705.08 365,224 333,659.4 287,000     364,034 
 

  คาสาธารณูปโภค               
 

    คาไฟฟา 207,334.45 207,701.77 252,156.87 270,000 -25.93 % 200,000 
 

    คาบริการโทรศัพท 5,691.65 5,896.5 5,899.99 7,000 185.71 % 20,000 
 

    คาบริการไปรษณีย 5,056 3,296 2,080 5,000 100 % 10,000 
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    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 48,527.6 46,482.58 50,569.22 49,500 -19.19 % 40,000 
 

รวมคาสาธารณูปโภค 266,609.7 263,376.85 310,706.08 331,500     270,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,444,858.42 1,428,669.6 1,594,763.48 1,664,799     1,739,334 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงานพนักพิง  มีลอ  

สามารถโยกและหมุนไดรอบตัวขนาดกวาง  

50  ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. 

จำนวน  1  ตัว  ราคาตัวละ2,000  บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

1,980 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงานลอเล่ือน 0 1,790 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร  0 17,500 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตู 12,000 3,850 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการจัดซ้ือตูสาขาโทรศัพท ขนาด 4 

สายนอก  16  สายภายใน  พรอมติดต้ัง 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

36,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน

เล่ือน 
0 3,850 0 0 0 % 0 

 

      โครงการจัดซ้ือโตะทำงาน ระดับ 3 - 6 0 5,390 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว 6,300 0 0 0 0 % 0 
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ขนาด กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 120 

เซนติเมตร  ขาชุบโครเมียม หนา TOP 

อยางหนา จำนวน  3  ตัว ๆ ละ 2,100 บาท  

      

โครงการจัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว 

ขนาด กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 180 

เซนติเมตร  ขาชุบโครเมียม หนา TOP 

อยางหนา จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  

50,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการจัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว 

ขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 180 

เซนติเมตร  ขาชุบโครเมียม หนา TOP 

อยางหนา จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท  

21,600 0 0 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน ขนาดกวาง 63 ซม. 

ลึก 74 ซม. สูง 115 ซม. ขาเกาอี้ลอเล่ือน 5 

แฉก หมุนไดรอบทิศ  เกาอี้บุดวยฟองน้ำ 

วัสดุหนังเทียม  มีท่ีพักแขน 

มีพนักพิงรองรับศรีษะและลำคอ สามารถ

ปรับสูง- ต่ำ ดวยระบบไฮโดรลิค จำนวน  1 

ตัว ราคาตัวละ 3,200 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด   

0 0 3,200 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 

55  ซม. ลึก  61 ซม. สูง  90  ซม.  

ขาเกาอี้ลอเล่ือน 5 แฉก หมุนไดรอบทิศ 

เกาอี้บุดวยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม  มีท่ีพัก

แขน จำนวน  1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 0 2,500 0 0 % 0 
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จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน สีดำขาชุบเหล็ก

โครเม่ียม   

รายละเอียดประกอบดวย 

1. ขนาดกวาง 56 ซม. X ยาว 52 ซม, X สูง 

91 - 101 ซม. 

2. ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

3. ปรับขึ้นลง ดวยระบบ Gas Lift 

4. พนักพิงหลังติดต้ังสปริงโยกได เกาอี้หมุน

ไดโดยรอบ 

5. เกาอี้บุดวยฟองน้ำหนาอยางดี หุมดวย

หนังPVC หนา จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

2,300 บาท  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 2,190 0 0 % 0 

 

      จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน 0 0 0 3,500 -100 % 0 
 

      

จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน 

รายละเอียดประกอบดวย 

1. โครงสรางเปนสแตนเลส สวยงามและ

แข็งแรง 

2. ผาตาขายคุณภาพสูง  สามารถระบาย

อากาศไดดี 

3. พนักแขนเรียบ ใชงานสะดวก ปลอดภยั  

จำนวน  8  ตัว  ราคาตัวละ  1,650  บาท  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 12,720 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือเกาอี้สำนักงานสำหรับรับแขกสีดำ 

รายละเอียดประกอบดวย 

1. พนักพิงและท่ีน่ังขึ้นโครงเหล็กชุบ

0 0 7,900 0 0 % 0 
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โครเม่ียมหุมดวยหนัง PU เกรดเอ 

2. ท่ีวางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเม่ียมหุม

ดวยหนัง PU เกรดเอ 

3. โครงขาตัวซีเปนเหล็กชุบโครเม่ียม 

4. รองขาดวยพลาวติกแข็ง 4 จุด กันล่ืนและ

ปองกันรอยขีดขวน 

5. รับน้ำหนักๆด 80 - 100  กิโลกรัม  

จำนวน  2  ตัว  ราคาตัวละ  4,000 บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

      

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดต้ัง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บี

ทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 

12,000 บีทียู 

2) ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 

 

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน

การทำความเย็นขนาดไมเกิน 40,000บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา 

เบอร 5 

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ

สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ

หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทำงานของ

คอมเพรสเซอร  

0 0 0 17,000 -100 % 0 
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6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ

(นอกจากขอ 3)นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลวเพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  

สูงกว่ำ   

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

(1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณดังน้ี

สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

จำนวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ  ธันวาคม  2562 

      

จัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 5 ท่ีน่ัง พรอมโตะ

กลาง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 

บาท  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 0 44,800 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือตูโชว  ขนาดกวาง 1.00 เมตร ลึก 

0.40 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 2 ตู ๆ 

ละ 2,800 บาท เปนเงิน 5, 600 บาท  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 5,600 0 0 % 0 

 

      จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 0 0 0 4,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 0 0 0 3,600 -100 % 0 
 

      

จัดซ้ือโตะทำงาน  ระดับ 1 - 3 

รายละเอียดประกอบดวย 

1. ขนาดกวาง 60 ซม. X ยาว 120 ซม. X 

0 0 3,950 0 0 % 0 
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สูง 75  ซม. 

2. มีตูเก็บของ  1  ขาง จำนวน  1  ตัว  

ราคาตัวละ  4,000  บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด  

      

จัดซ้ือโตะทำงานไม ขนาดกวาง 160 ซม. 

ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. ล้ินชักดานซายและ

ดานขวา รวม 5 ล้ินชัก เคลือบผิวดวย 

Melamineทำใหผิวโตะเรียบล่ืน  

จำนวน  1 ตัว ราคาตัวละ 10,900 บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 0 10,900 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือโตะพับหนาฟอเมกาขาว ขนาดกวาง 

60 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 10 ตัว 

จำนวนเงิน  25,000 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

0 0 24,500 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือโตะหมูบูชา  หมู  9  หนาโตะ  9 น้ิว

ผลิตจากไมสัก  ลงรักปดทอง  พรอมโตะ

แทนใหญขาสิงห  จำนวน  1  ชุด 
18,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

เพ่ือจัดซ้ือโตะทำงานเหล็กพรอมกระจก 

ขนาดกวาง 154 ซม. ลึก 76 ซม.  

สูง 75  ซม. หนาโตะเหล็ก PVC พรอม

กระจกปูโตะ จำนวน  1 ตัว ราคาตัวละ 

8,500 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 0 8,500 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
 

      
โครงการจัดซ้ือรถโดยสารขนาด12 ท่ีน่ัง 

(ดีเซล) ปริมาตรกระสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี 
0 0 0 1,288,000 -100 % 0 
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หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 90 

กิโลวัตต 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      

จัดซ้ือไมโครโฟนไรสายแบบ 4 ไมค คล่ืน 

UHF ตัวรับ จอดิจิตอลแสดงความถี่ชัดเจน  

ใชถาน AA 2 กอน ประสิทธิภาพสูง ระยะ

รับสงไกล คุณภาพเสียงเยี่ยม จำนวน 1 ชุด 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 0 9,500 0 0 % 0 

 

      

ซ้ืออุปกรณปรับแตงเสียง(อีควอไลเซอร) 

รายละเอียดประกอบดวย 

1. ความถี่ 31 ความถี่ (Band) จำนวน 2 

แถว 

2. มีคอมเพรสเซอรในตัว 

3. การตอบสนองตอยานความถี่ 10 เฮิรท 

50  กิโลเฮิรท  จำนวน  1  ตัว  ราคาตัวละ 

8,000 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 7,900 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 19,200 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือขาต้ังกลองแบบสามทอน 0 0 0 0 100 % 4,500 
 

      
โครงการจัดซ้ือโทรทัศน  แอล อี ดี 

 (LED TV) 
0 14,800 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไร

สาย (Access Point) 
0 0 0 0 100 % 5,400 
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    ครุภัณฑงานบานงานครัว               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องทำน้ำเย็น  0 9,500 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตูเย็นขนาด  9  คิวบิกฟุต 0 14,490 0 0 0 % 0 
 

      

จัดซ้ือเครื่องตัดหญา  แบบลอจักรยาน 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1)  เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น 

2)  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 

3)  ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ  

ประมาณ 26  น้ิว 

4)  รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 น้ิว 

5)  ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต  ไมนอยกวา 

1.50  ลิตร   

จำนวน  1  คัน  จัดซ้ือตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน 

งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม  

2561 

0 0 11,900 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน

สำนักงาน 
0 15,800 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สำหรับ

งานสำนักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 

น้ิว) 
15,900 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 0 0 100 % 16,000 
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สำหรับงานสำนักงาน 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

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

 
 

      
โครงการจัดซ้ือจอแสดงภาพ (หนาจอ

คอมพิวเตอร LCD) 
0 0 0 0 100 % 2,800 

 

      
โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
0 0 0 3,500 -100 % 0 

 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) 
0 0 0 6,300 -100 % 0 

 

รวมคาครุภัณฑ 161,780 86,970 175,260 1,332,200     28,700 
 

รวมงบลงทุน 161,780 86,970 175,260 1,332,200     28,700 
 

  งบรายจายอื่น               
 

  รายจายอื่น               
 

    รายจายอื่น 0 11,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
0 0 11,000 20,000 0 % 20,000 

 

รวมรายจายอื่น 0 11,000 11,000 20,000     20,000 
 

รวมงบรายจายอื่น 0 11,000 11,000 20,000     20,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 86,000 61,000 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการดำเนินการและสนับสนุนการ

ดำเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ

องคกรจังหวัดเชียงราย 

0 0 36,000 50,000 0 % 50,000 

 
 

      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอ

เมืองเชียงราย 

0 0 40,000 40,000 0 % 40,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 86,000 61,000 76,000 90,000     90,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 86,000 61,000 76,000 90,000     90,000 
 

รวมงานบริหารท่ัวไป 7,979,138.42 7,718,451.6 8,126,343.48 10,296,729     9,338,074 
 

งานบริหารงานคลัง               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,266,360 1,347,240 1,446,966 1,812,780 -2.87 % 1,760,760 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 1,235 3,780 -100 % 0 
 

    เงินประจำตำแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 211,400 225,240 230,040 2.09 % 234,840 
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    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 12,000 34,000 36,000 36,000 0 % 36,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 1,428,360 1,634,640 1,751,441 2,124,600     2,073,600 
 

รวมงบบุคลากร 1,428,360 1,634,640 1,751,441 2,124,600     2,073,600 
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  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

    คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 20,000 20,000 19,600 20,000 0 % 20,000 
 

    คาเชาบาน 107,500 114,000 168,500 252,000 0 % 252,000 
 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,530 20,200 28,500 39,400 -4.06 % 37,800 
 

รวมคาตอบแทน 140,030 154,200 216,600 321,400     319,800 
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 306,135 253,020 0 0 0 % 0 
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 193,640 226,000 0 % 226,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      
1).คาลงทะเบียนและคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 
77,609.79 119,986.91 119,732 120,000 -16.67 % 100,000 

 

      
2.คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีประจำป 
0 0 3,888 20,000 150 % 50,000 

 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 3,140 9,740 11,956.61 10,000 0 % 10,000 
 

รวมคาใชสอย 386,884.79 382,746.91 329,216.61 376,000     386,000 
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  คาวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 93,610.1 69,674.5 70,623 60,000 -50 % 30,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 858.9 22,865.1 40,000 0 % 40,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร 34,407 65,730 56,059 43,400 -30.88 % 30,000 
 

รวมคาวัสดุ 128,017.1 136,263.4 149,547.1 143,400     100,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 654,931.89 673,210.31 695,363.71 840,800     805,800 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน 0 0 0 0 100 % 2,290 
 

      โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน พรีเม่ียม 0 5,600 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน ระดับ 0 3,600 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงานพนักพิง  มีลอ  

สามารถโยกและหมุนไดรอบตัว  ขนาดกวาง  

50  ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. 

จำนวน  2  ตัว  ราคาตัวละ 2,000  บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

3,960 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
0 46,500 0 0 0 % 0 

 

      โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมต้ัง 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 22,000 
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      โครงการจัดซ้ือตู                                                                                        19,800 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตูเอกสารลางเล่ือน 0 127,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บาน 0 0 0 4,900 -100 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือน

กระจก 3 ชั้น 
0 0 0 4,490 -100 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือน

กระจก 3 ช้ัน ขนาด 4 ฟุต 
0 0 0 0 100 % 8,980 

 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือน

กระจก ขนาด 5 ฟุต 
0 0 0 0 100 % 5,290 

 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนทึบ 

ขนาด 4 ฟุต 
0 0 0 0 100 % 8,000 

 

      โครงการจัดซ้ือโตะทำงาน  0 15,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก หนาโตะ

เหล็ก PVC 
0 0 0 0 100 % 7,800 

 

      

จัดซ้ือเกาอี้สำนักงาน สีดำ 

รายละเอียดประกอบดวย 

1. ขนาดกวาง 57 ซม. X ยาว 53 ซม. X สูง 

94  - 106  ซม. 

2. ขา ไนลอนตัน 5 แฉก ขนาด 24 น้ิว ลูก

ลอใหญ ขนาด 50 มม. แข็งแรง 

3. ปรับขึ้นลงดวยระบบ Gas  Lift 

4. พนักพิงหลังติดต้ังสปริงโยกได เกาอี้หมุน

ไดโดยรอบ 

5.เกาอี้บุดวยฟองน้ำหนาอยางดี หุมดวย

0 0 7,800 0 0 % 0 
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หนัง PVC หนา จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 

2,000 บาท  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด  

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ

ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ู 
0 0 46,200 0 0 % 0 

 

      

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดต้ัง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดที่กำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 12,000 

บีทีย ู

2) ราคาที่กำหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 

3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำ

ความเย็นขนาดไมเกิน 40,000บีทียูตองไดรับ

การรับรองมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 

4) ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ

สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทำงานของ

คอมเพรสเซอร  

6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ

(นอกจากขอ 3)นอกเหนือจากการพจิารณาดาน

ราคาแลวเพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)สูงกว่ำ   

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  

(1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณดังนี้

สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 

เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร จำนวน 1 

0 0 0 17,000 -100 % 0 
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เคร่ือง จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนกังบประมาณ  

ธันวาคม  2562 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
 

      จัดซ้ือรถจักรยายนต 44,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      เครื่องเสียงลอลาก พกพา  24,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      
โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพน่ิง ระบบ

ดิจิตอล   
9,790 0 0 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑสำรวจ               
 

      
โครงการจัดซ้ือลอวัดระยะทางแบบระบบ

ดิจิตอล 
7,500 0 0 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  

สำหรับงานสำนักงาน   
0 15,800 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  

สำหรับประมวลผล 
0 20,800 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับงานสำนักงาน 
0 0 0 0 100 % 32,000 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

สำหรับงานประมวลผล 
0 0 0 0 100 % 22,000 
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โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader) 
0 0 0 700 -100 % 0 

 

รวมคาครุภัณฑ 109,050 234,300 54,000 27,090     108,360 
 

รวมงบลงทุน 109,050 234,300 54,000 27,090     108,360 
 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,192,341.89 2,542,150.31 2,500,804.71 2,992,490     2,987,760 
 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,171,480.31 10,260,601.91 10,627,148.19 13,289,219     12,325,834 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 228,060 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 0 100 % 162,360 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 0 0 0 0     390,420 
 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     390,420 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 0 100 % 5,000 

 

    คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 42,000 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 5,800 
 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0     52,800 
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 0 0 100 % 648,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0     658,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 0     710,800 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารบานเล่ือนกระจก 

ขนาด 5 ฟุต 
0 0 0 0 100 % 5,290 

 

      โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บานเปด 0 0 0 0 100 % 9,800 
 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว) 

0 0 0 0 100 % 17,000 
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โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) 

0 0 0 0 100 % 4,300 

 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 0     36,390 
 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     36,390 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0     1,137,610 
 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 178,549 -100 % 0 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 261,000 271,560 188,562 156,360 -100 % 0 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 44,460 38,820 16,147 9,000 -100 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 305,460 310,380 204,709 343,909     0 
 

รวมงบบุคลากร 305,460 310,380 204,709 343,909     0 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 5,000 -100 % 0 

 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 5,000     0 
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  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 270,446 246,702 0 0 0 % 0 
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 448,000 648,000 -100 % 0 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      โครงการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด 450 0 0 5,000 100 % 10,000 
 

      
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 
0 0 18,800 1,050 1,804.76 % 20,000 

 

      
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 2560   
24,120 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสงกรานต 
0 24,400 0 0 100 % 20,000 

 

      
โครงการฝกซอมแผนปองสาธารณภัยใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
0 0 3,900 5,000 100 % 10,000 

 

      
โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 
0 0 9,910 5,000 100 % 10,000 

 

      
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 0 100 % 40,000 

 

      
โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบ

เรียบรอยตำบลแมกรณ 
5,400 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการฝกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภาพ

และความรูใหแก อปพร.และประชาชน

ตำบลแมกรณทุกภาคสวน 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อปพร.

ประจำปงบประมาณ  
0 5,900 4,500 10,000 -100 % 0 

 

      
โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อปพร.

ประจำปงบประมาณ 2560 
5,900 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการสนับสนุนสายตรวจอาสาในพ้ืนท่ี

ตำบลแมกรณ  
7,500 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยในท่ีอยูอาศัยและ

หอพัก 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 

รวมคาใชสอย 313,816 277,002 485,110 689,050     135,000 
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  คาวัสดุ               
 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 0     50,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 313,816 277,002 485,110 694,050     185,000 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      จัดซ้ือเกาอี้ทำงาน 0 0 0 2,500 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก 0 0 0 8,200 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      โครงการจัดซ้ือสปอรตไลท พรอมขาต้ัง 3,350 0 0 0 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมลำโพง ขนาด 

100 วัตต ใชกับไฟกระแสตรง 12 โวลท 
0 0 0 25,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือปายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ  66,000 0 0 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือลำโพงฮอรน  8,340 0 0 0 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาด

กำลังสงไมนอยกวา 25 วัตต 
0 0 0 25,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      

จัดซ้ือโคมไฟสปอรตไลท ยึดติดกับรางน้ำ

เหนือไฟกระพริบดานขาง  ดานละ 2 ดวง    

สามารถปรับกมเงยได     

0 0 0 4,000 -100 % 0 

 

      
จัดซ้ือชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ

ชนิดแถวยาว   
0 0 0 60,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือไฟกระพริบ (Flash Light) 0 0 0 40,000 -100 % 0 
 

      

จัดซ้ือไฟกลมเล็กบนหลังคากึ่งกลางสวนทาย

ติดต้ังโคมไฟกระพรบิแบบแฟลชสีน้ำเงิน 

ชนิดหลอดไฟ XENON แบบดวงเด่ียว  

0 0 0 6,000 -100 % 0 

 

    ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย               
 

      
จัดซ้ือกระเปาสำหรับใสอุปกรณชวยชีวิต

ฉุกเฉิน 
0 0 0 5,000 -100 % 0 

 

      
จัดซ้ือเกาอี้เคล่ือนยายผูปวยชนิดเข็นได

สามารถพับเก็บไดสะดวก (Stair chair) 
0 0 0 8,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือคอนโซลยาวขางเตียงผูปวยพรอมตูยา 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) 0 0 0 35,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง 0 0 0 4,000 -100 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องสองกลองเสียง 

(Laryngoscope) 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      
จัดซ้ือชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับ

เด็ก 1 ชุด และผูใหญ  1 ชุด  
0 0 0 25,000 -100 % 0 
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จัดซ้ือชุดปองกันกระดูกคอเคล่ือน 

(Cervical collar) 
0 0 0 2,000 -100 % 0 

 

      
จัดซ้ือชุดแผนกระดานรองหลังพรอมชุดล็อค

ศีรษะ 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือชุดเฝอกดามแขนขา  0 0 0 4,000 -100 % 0 
 

      

จัดซ้ือชุดใหออกซิเจนมีอุปกรณประกอบ 

(ชุดแทงแกว + กระบอกน้ำ + หนากาก 

สำหรับผูปวย) 

0 0 0 4,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือเตียงนอนสำหรับผูปวยแบบมีลอเข็น  0 0 0 120,000 -100 % 0 
 

      
จัดซ้ือทอเก็บออกซิเจนขนาดใหญ (G – 

Size) 
0 0 0 42,000 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือท่ีแขวนน้ำเกลือในหองพยาบาล 0 0 0 2,000 -100 % 0 
 

      
จัดซ้ืออุปกรณดามหลังชนิดส้ัน (Kendrick 

Extrication Device) 
0 0 0 8,000 -100 % 0 

 

    ครุภัณฑโรงงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องเปาลม  0 11,000 0 0 0 % 0 
 

      

จัดซ้ือเล่ือยโซยนต  จำนวน  1 เครื่อง  1 

เปนเครื่องตัดไมชนิดเครื่องยนตแบบมือถือ                               

-ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ   2 

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 3 

ขนาดบารไมนอยกวา 11.5  น้ิวพรอมโซตัด  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 0 25,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง               
 

      โครงการจัดซ้ือถุงมือดับเพลิง  11,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือรองเทาดับเพลิง  15,600 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 

น้ิว 
0 0 0 0 100 % 11,000 

 

      โครงการจัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 13,500 
 

      
โครงการจัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิงชนิดยาง

สังเคราะห  
25,000 0 0 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับ

สำนักงาน 
0 0 15,900 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับประมวลผล  
15,900 0 0 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑอื่น               
 

      
โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร (ชุด

ดับเพลิงภายในอาคาร) 
0 0 0 0 100 % 95,000 

 

รวมคาครุภัณฑ 145,190 11,000 15,900 494,700     119,500 
 

รวมงบลงทุน 145,190 11,000 15,900 494,700     119,500 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ               
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000     0 
 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 764,466 598,382 705,719 1,582,659     304,500 
 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 764,466 598,382 705,719 1,582,659     1,442,110 
 

แผนงานการศึกษา               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 436,300 463,020 490,680 614,060 47.42 % 905,220 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 8,480 330 0 0 0 % 0 
 

    เงินประจำตำแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 639,000 639,000 605,919 648,000 0 % 648,000 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 71,000 71,000 68,435 72,000 0 % 72,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 1,196,780 1,215,350 1,207,034 1,376,060     1,667,220 
 

รวมงบบุคลากร 1,196,780 1,215,350 1,207,034 1,376,060     1,667,220 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

    คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

    คาเชาบาน 0 0 12,000 60,000 0 % 60,000 
 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,200 8,600 8,200 10,000 54 % 15,400 
 

รวมคาตอบแทน 6,200 8,600 20,200 90,000     95,400 
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  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 35,700 11,694 312.1 % 48,190 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 71,428.41 58,293 40,546 30,000 0 % 30,000 
 

      คาบำรุงรักษาและซอมแซม 0 6,200 19,128 850 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมการจัดทำแผนและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  
5,400 0 0 0 0 % 0 

 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 9,740 0 0 179,150 -72.09 % 50,000 
 

รวมคาใชสอย 86,568.41 64,493 95,374 221,694     128,190 
 

  คาวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 53,803 39,713 17,984 20,000 0 % 20,000 
 

    วัสดุงานบานงานครัว 31,799 19,665 10,000 10,000 100 % 20,000 
 

    คาอาหารเสริม (นม) 0 715,835.94 734,292.22 836,369 4.43 % 873,461 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 60,900.42 75,205.91 67,496.87 50,000 0 % 50,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 3,100 0 % 3,100 
 

    วัสดุกีฬา 0 4,800 0 0 100 % 3,000 
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    วัสดุคอมพิวเตอร 49,650 40,000 18,500 15,000 33.33 % 20,000 
 

    วัสดุอื่น 713,714.72 0 0 0 0 % 0 
 

รวมคาวัสดุ 909,867.14 895,219.85 848,273.09 934,469     994,561 
 

  คาสาธารณูปโภค               
 

    คาไฟฟา 16,252.49 18,416.08 11,405.25 7,541 297.83 % 30,000 
 

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,282.34 7,575.6 7,575.6 10,000 0 % 10,000 
 

รวมคาสาธารณูปโภค 24,534.83 25,991.68 18,980.85 17,541     40,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,027,170.38 994,304.53 982,827.94 1,263,704     1,258,151 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนักงานระดับไหล 0 2,950 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
0 31,900 0 0 0 % 0 

 

      โครงการจัดซ้ือโตะทำงาน  0 9,950 0 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  10,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมคาครุภัณฑ 10,000 44,800 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 10,000 44,800 0 0     0 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,233,950.38 2,254,454.53 2,189,861.94 2,639,764     2,925,371 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,233,165 1,257,990 1,334,610 1,681,640 8.54 % 1,825,320 
 

    เงินประจำตำแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
 

    เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 84,000 100 % 168,000 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 566,870 548,880 539,794 558,360 0.9 % 563,400 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 71,000 72,000 70,483 72,000 0 % 72,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 1,871,035 1,878,870 1,983,387 2,438,000     2,670,720 
 

รวมงบบุคลากร 1,871,035 1,878,870 1,983,387 2,438,000     2,670,720 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 4,800 5,000 -4 % 4,800 
 

รวมคาตอบแทน 0 2,400 4,800 25,000     24,800 
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 33,855.07 32,880 0 0 0 % 0 
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      คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 0 0 27,000 0 0 % 0 
 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 1,800 0 100 % 14,320 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 7,240 19,400 0 20,000 -100 % 0 
 

      โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

      โครงการจัดกิจกรรมวันแม/วันพอแหงชาติ 0 1,882 0 0 100 % 10,000 
 

      

โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองคการ

บริหารสวนตำบลแมกรณและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  

(งานมหกรรมการศึกษา) 

64,910 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,169,290 956,293 1,020,790 1,181,770 -21.14 % 931,910 

 

      
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
0 19,980 19,800 30,000 0 % 30,000 

 

      

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของ อปท.  

0 0 0 33,000 -100 % 0 

 

      

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ปฐมวัย ของอปท.  

0 0 0 11,000 -100 % 0 

 



59 
 

รวมคาใชสอย 1,275,295.07 1,030,435 1,069,390 1,275,770     1,011,230 
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  คาวัสดุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 24,003 0 0 % 0 
 

    วัสดุกอสราง 0 0 21,158.42 10,000 100 % 20,000 
 

รวมคาวัสดุ 0 0 45,161.42 10,000     30,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,275,295.07 1,032,835 1,119,351.42 1,310,770     1,066,030 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  0 0 0 106,600 -100 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตู 2 บาน เปดมือจับบิด 0 4,390 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บาน  0 0 0 9,800 -100 % 0 
 

      โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง   0 0 0 57,000 -100 % 0 
 

      

จัดซ้ือผามานชนิดดี  กันแสงยูวี  พรอม

อุปกรณติดต้ัง  จำนวน  3  ชุด  จำนวนเงิน 

13,500 บาท ประกอบดวย  ขนาดกวาง 

3.70 เมตร  สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด 

ขนาดกวาง 3.71 เมตร  สูง  1.70 เมตร 

จำนวน 1 ชุด ขนาดกวาง 3.73 เมตร  สูง  

1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด จัดซ้ือตามราคา

0 0 13,500 0 0 % 0 
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ทองตลาด   

      พัดลมติดผนัง 42,750 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      เครื่องเลน DVD 4,850 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      โทรทัศน  แอล อี ดี ( LED TV) 16,500 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานสำนักงาน 
0 0 0 0 100 % 16,000 

 

      โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค 0 15,800 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับงานสำนักงาน  
0 0 0 16,000 -100 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 

ขาวดำ ชนิด Network 
0 0 0 8,900 -100 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดำ ชนิด Network 
0 0 0 0 100 % 8,900 

 

      
โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
0 0 0 1,400 -100 % 0 

 

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับสำนักงาน 15,900 0 0 0 0 % 0 
 

รวมคาครุภัณฑ 80,000 20,190 13,500 199,700     24,900 
 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
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    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง               
 

      
คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 
0 0 148,000 200,000 -25 % 150,000 

 

      

โครงการปรับปรุงติดต้ังเหล็กดัดหนาตาง

พรอมมุงลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 

หองเรียน 

0 0 463,000 0 0 % 0 

 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 611,000 200,000     150,000 
 

รวมงบลงทุน 80,000 20,190 624,500 399,700     174,900 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,096,134.34 1,253,960 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน (ปลูก

พืชผักสวนครัว) 
0 0 10,000 10,000 0 % 10,000 

 

      
โครงการจัดการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 
0 0 10,000 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดกิจกรรมคายวิชาการเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
0 0 10,000 0 0 % 0 

 

      
โครงการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู

โรงเรียนบานปางริมกรณ 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      โครงการเพาะเห็ดนางฟา 0 0 10,000 0 0 % 0 
 

      โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 10,000 10,000 -100 % 0 
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตำบลแมกรณ 

0 0 1,309,380 1,314,000 18.42 % 1,556,000 

 

      
โครงการสรางสรรคยุวเกษตรตามรอยเทา

พอ 
0 0 0 0 100 % 20,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 1,096,134.34 1,253,960 1,359,380 1,344,000     1,586,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,096,134.34 1,253,960 1,359,380 1,344,000     1,586,000 
 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,322,464.41 4,185,855 5,086,618.42 5,492,470     5,497,650 
 

รวมแผนงานการศึกษา 6,556,414.79 6,440,309.53 7,276,480.36 8,132,234     8,423,021 
 

แผนงานสาธารณสุข               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               
 

      

คาจางเหมาสำรวจขอมูลสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 

0 0 5,313 0 0 % 0 

 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      
โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอและ

โรคไมติดตอ 
0 0 0 8,000 25 % 10,000 

 

      โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 44,275 0 0 0 % 0 
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โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัข 
0 0 0 6,500 53.85 % 10,000 

 
      โครงการพนหมอกควัน 64,942.78 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตำบลแม

กรณ 
0 107,157.5 100,036.9 150,000 0 % 150,000 

 

      
โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก 
0 0 56,415.4 5,000 100 % 10,000 

 

      
โครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ ในตำบล

แมกรณ 
0 0 0 5,000 100 % 10,000 

 

      โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

รานารี 

0 0 0 65,000 0 % 65,000 

 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี 

0 0 58,038 0 0 % 0 

 

      

โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึน้

ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 

0 0 0 8,000 0 % 8,000 

 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผูปฏบิัติ

หนาที่ดานสาธารณสุข  
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

รวมคาใชสอย 64,942.78 151,432.5 219,803.3 257,500     268,000 
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รวมงบดำเนินงาน 64,942.78 151,432.5 219,803.3 257,500     268,000 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑการเกษตร               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 118,000 
 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 0     118,000 
 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     118,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ               
 

      

โครงการผาตัด-ทำหมันเพ่ือลดจำนวนสุนัข

และแมวท่ีเปนสัตวพาหนะของโรคพิษสุนัข

บาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงราย 

0 0 3,000 3,000 -100 % 0 

 

    เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      

01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 

บานแมกรณ ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

02 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 

บานเวียงหวาย ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 
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03 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 

บานสวนดอก ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

04 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 

บานแมสาด ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

05 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 

บานเมืองรวง ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

06 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 

บานปางมุง ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 
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07 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 

บานฝงหม่ิน ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

08 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 

บานใหม  ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

09 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 

บานปางกอก ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10 

บานปางริมกรณ  ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 

บานปางปาออ  ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12 

บานหนองเขียว ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

      

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13 

บานปาสักทอง ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 263,000 263,000     260,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 263,000 263,000     260,000 
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รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 64,942.78 151,432.5 482,803.3 520,500     646,000 
 

 

 

งานโรงพยาบาล               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาวัสดุ               
 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 50,000 -100 % 0 
 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 50,000     0 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 50,000     0 
 

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 50,000     0 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 3,000 0 0 0 % 0 
 

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 260,000 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 263,000 0 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 263,000 0 0     0 
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 263,000 0 0     0 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 64,942.78 414,432.5 482,803.3 570,500     646,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห               
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      โครงการดูแลผูพิการและผูดอยโอกาส 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

      โครงการเยี่ยมบานผูดอยโอกาส 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      โครงการเยี่ยมบานผูปวยเอดส 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      โครงการเยี่ยมบานผูพิการ 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

รวมคาใชสอย 0 0 0 25,000     5,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 25,000     5,000 
 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0 0 25,000     5,000 
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 25,000     5,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 346,020 366,060 389,280 771,300 -1.56 % 759,240 
 

    เงินประจำตำแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 767,280 789,600 767,505 798,680 4.35 % 833,400 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 97,020 79,620 63,631 73,320 -11.7 % 64,740 
 

รวมเงินเดือน (ฝายประจำ) 1,252,320 1,277,280 1,262,416 1,685,300     1,699,380 
 

รวมงบบุคลากร 1,252,320 1,277,280 1,262,416 1,685,300     1,699,380 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 34,000 153,800 90,000 -55.56 % 40,000 

 

    คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 900 % 10,000 
 

    คาเชาบาน 42,000 42,000 42,000 84,600 20.57 % 102,000 
 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,400 4,800 4,800 8,000 10 % 8,800 
 

รวมคาตอบแทน 46,400 80,800 200,600 183,600     160,800 
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  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 680 0 0 0 % 0 
 

      
คาจางเหมาบริการงานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง 
0 0 0 1,000 400 % 5,000 

 

      คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,000 56,485 24,206.8 60,000 -50 % 30,000 
 

    คาบำรุงรักษาและซอมแซม 326,900 993,000 1,485,331.25 580,000 -82.76 % 100,000 
 

รวมคาใชสอย 336,900 1,050,165 1,509,538.05 644,000     145,000 
 

  คาวัสด ุ               
 

    วัสดุสำนักงาน 39,864 22,388 17,118 27,000 -25.93 % 20,000 
 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 59,787 21,582 19,702 50,000 -60 % 20,000 
 

    วัสดุกอสราง 62,073 140,192 68,497.62 10,000 200 % 30,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 32,588 50,000 -40 % 30,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร 24,450 40,000 20,749 27,000 -44.44 % 15,000 
 

    วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

รวมคาวัสดุ 186,174 224,162 158,654.62 184,000     125,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 569,474 1,355,127 1,868,792.67 1,011,600     430,800 
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  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑสำนักงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมต้ัง 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 16,500 
 

      
โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือน

กระจก ขนาด 5 ฟุต 
0 0 0 0 100 % 10,580 

 

      โครงการจัดซ้ือพาติชั่น 0 0 0 0 100 % 60,000 
 

      

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดต้ัง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บี

ทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 

12,000 บีทียู 

2) ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน

การทำความเย็นขนาดไมเกิน 40,000บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา 

เบอร 5 

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ

สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ

หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทำงานของ

คอมเพรสเซอร  

0 0 0 17,000 -100 % 0 
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6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ

(นอกจากขอ 3)นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลวเพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  

สูงกวา   

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

(1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณดังน้ี

สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

จำนวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ  ธันวาคม  2562 

      

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดต้ัง)แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บี

ทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 

24,000 บีทียู 

2) ราคาท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน

การทำความเย็นขนาดไมเกิน 40,000บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา 

เบอร 5 

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ

สำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ

0 0 0 28,000 -100 % 0 
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หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทำงานของ

คอมเพรสเซอร  

6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ

(นอกจากขอ 3)นอกเหนือจากการพิจารณา

ดานราคาแลวเพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา 

 

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  

สูงกวา   

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

(1) แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณดังน้ี

สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

จำนวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ  ธันวาคม  2562 

      จัดซ้ือตูบานเล่ือนกระจก  5,100 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
 

      

โครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกอเนกประสงค

เททายติดต้ังเครนและกระเชาซอมไฟฟา 

ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 

0 0 2,480,000 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑการเกษตร               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบจม 0 0 0 0 100 % 21,000 
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(Submersible Pump) 

      

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible 

ขนาด 1.5 HP 380 V  ใบพัดสแตนเลส 12 

ใบพัด  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด จำนวน 1 

ชุด ราคาชุดละ 21,000 บาท   

0 0 20,500 0 0 % 0 

 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      ชุดเครื่องเสียง 0 149,440 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล   0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑโรงงาน               
 

      โครงการจัดซ้ือสวานไขควงไรสาย   0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล  

แบบท่ี 1 (ขนาดไมนอยกวา18.5 น้ิว) 
21,900 0 0 0 0 % 0 

 

      
เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2  (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว)  
28,900 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
0 0 0 700 -100 % 0 

 

    ครุภัณฑอื่น               
 

      
จัดซ้ือชุดเวทีพิธีการ ขนาดกวาง 4.80 เมตร 

ยาว 9.60 เมตร พรอมอุปกรณ จำนวน 1 
0 0 79,700 0 0 % 0 
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ชุด จำนวนเงิน 80,000 บาท จัดซ้ือตามรา

ทองตลาด 

รวมคาครุภัณฑ 55,900 149,440 2,580,200 60,700     108,080 
 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
 

    คาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง               
 

      

ดำเนินการบำรุงรักษา ซอมแซม  ปรับปรุง ที่ดิน

และส่ิงกอสราง เชน คาปรับปรุงอาคาร

สาธารณะ  ถนน  ทอระบาย  ทางระบายน้ำ   

สะพาน  ติดต้ังเคล่ือนยายซอมแซม ปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน  ระบบไฟฟาภายใน และ

ภายนอกอาคาร  ไฟฟาสาธารณะ  งานอาคาร  

งานบำรุงรักษาทาง และสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับงานดานโยธา ฯลฯ   

657,000 0 0 0 0 % 0 

 

    

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ส่ิงกอสราง 

              

 

      

คาออกแบบ  คาควบคุมงานท่ีจายใหแก

เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให

ไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

72,500 0 154,820 0 100 % 520,000 

 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 729,500 0 154,820 0     520,000 
 

รวมงบลงทุน 785,400 149,440 2,735,020 60,700     628,080 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
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    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 68,476.85 0 0 0 % 0 
 

      

อุดหนุนสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาแมลาว ตามโครงการขยายเขตไฟฟา 

บานปางปาออ หมูท่ี 11 ตำบลแมกรณ 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฯลฯ 

0 0 41,264.23 0 0 % 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 0 68,476.85 41,264.23 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 68,476.85 41,264.23 0     0 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,607,194 2,850,323.85 5,907,492.9 2,757,600     2,758,260 
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งานไฟฟาถนน               
 

  งบลงทุน               
 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
 

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      

กอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณอาคารอเนกประสงคประจำหมูบาน  

บานใหม หมูท่ี 8 

0 0 0 0 100 % 302,669 

 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 0     302,669 
 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     302,669 
 

รวมงานไฟฟาถนน 0 0 0 0     302,669 
 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      

(1)โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูการบริหาร

จัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง บาน

ใหม หมูท่ี 8 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      
(10)โครงการจัดการส่ิงแวดลอมและบริหาร

จัดการขยะ 
0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      (2)โครงการบานใหม หมูท่ี 8 หมูบาน 0 0 0 0 100 % 20,000 
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ตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบาน

นาอยูและพอเพียง 

      

(3)โครงการบานสวนดอก หมูท่ี 3 หมูบาน

ตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบาน

นาอยูและพอเพียง 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

(4)โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพบานสวนดอก หมูที ่ 3  และบาน

ใหม หมูที่ 8 เพือ่มุงสูหมูบานตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง

ภายใตแนวคิด "บานปสอนบานนอง" 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      

(5)โครงการประชุม สรุปผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการขยะ ประจำปงบประมาณ 

2563 และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ

และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ 

ประจำปงบประมาณ 2564 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

(6)โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ิม

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการ

ขยะ 13 หมูบาน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      
(7)โครงการ "Big Cleaning Day  ประจำป

งบประมาณ 2564" 
0 0 0 0 100 % 50,000 

 

      
(8)โครงการขนสงกอนพลาสติก และกอน

กลองนมไปจำหนาย 
0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      
(9)โครงการยกยองครัวเรือนตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะและรักษาส่ิงแวดลอม 
0 0 0 0 100 % 50,000 

 

      โครงการจัดการขยะในหมูบาน 0 86,172 0 0 0 % 0 
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โครงการจัดการส่ิงแวดลอมและการคัดแยก

ขยะ 
33,040 0 69,040 70,000 -100 % 0 

 

      

โครงการติดตามประเมินผลและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในครัวเรือน

และการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีตำบล 

แมกรณ 

0 0 0 230,000 -100 % 0 

 

      
โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานปลอด

ขยะตนแบบ 
0 82,650 7,500 0 0 % 0 

 

      
โครงการหมูบานสะอาด  หนาบานนาดู  

หลังบานนามอง  พ่ีนองสามัคคี 
141,198 0 0 0 0 % 0 

 

รวมคาใชสอย 174,238 168,822 76,540 300,000     270,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 174,238 168,822 76,540 300,000     270,000 
 

  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑอื่น               
 

      จัดซ้ือเครื่องอัดขยะพลาสติก  40,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมคาครุภัณฑ 40,000 0 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 40,000 0 0 0     0 
 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 214,238 168,822 76,540 300,000     270,000 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,821,432 3,019,145.85 5,984,032.9 3,057,600     3,330,929 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      โครงการคายครอบครัว 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      โครงการคายเด็กและเยาวชนตำบลแมกรณ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

      โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน 0 0 19,935 20,000 0 % 20,000 
 

      โครงการตลาดประชารัฐ  ทองถิ่นสุขใจ 0 70,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ใน

กลุมเด็กและเยาวชน 
0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 

      
โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

 

      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 75,233 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูปวยเอดส 
0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 

      
โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผู

พิการ 
0 0 0 5,000 0 % 5,000 

 

      
โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ
0 0 0 5,000 -100 % 0 

 

      โครงการวันสตรีสากลประจำป 0 19,950 0 0 0 % 0 
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการอบรม อาหารปลอดภัยเพ่ือรองรับ

หมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน บานเมืองรวง 

หมูท่ี 5  “วิถีชุมชนหมูบานผักปลอดสาร 

อาหารปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง” 

0 31,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการอบรมพัฒนาและสงเสริมอาชีพอาหาร

ปลอดภัยตำบลแมกรณ 
0 0 2,600 10,000 100 % 20,000 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมกรณ  พนักงานสวนตำบล 

พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

0 143,100 0 0 100 % 150,000 

 

      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมกรณ  พนักงานสวนตำบล 

พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

218,660 0 0 0 0 % 0 

 

      โครงการอบรมโภชนาการสำหรับผูสูงอายุ 0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการปลูก

ผักปลอดสารพิษ 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุม

พัฒนาสตรีตำบลแมกรณ 
0 0 0 40,000 50 % 60,000 

 

      
โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผูสูงอาย ุ
0 0 0 5,000 -100 % 0 

 

      
โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  

ประจำป  2560 
69,300 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพสำหรับ

ผูสูงอาย ุ
0 77,800 108,800 0 100 % 150,000 

 

      โครงการอบรมสงเสริมอาชีพสำหรับผูสูงอายุ 8,400 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมใหความรูการปองกันการ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
0 0 0 5,000 100 % 10,000 

 

      

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสราง

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผู

พิการและผูดอยโอกาส 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 



85 
 

รวมคาใชสอย 371,593 342,350 131,335 165,000     470,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 371,593 342,350 131,335 165,000     470,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนเอกชน 516,000 568,000 0 0 0 % 0 
 

      
01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 

บานแมกรณ 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
02  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 

บานเวียงหวาย 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
03  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 

บานสวนดอก 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
04  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 

บานแมสาด 
0 0 32,000 33,000 0 % 33,000 

 

      
05  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 

บานเมืองรวง 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
06  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 

บานปางมุง 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
07  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 

บานฝงหม่ิน 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      
08  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8  

บานใหม 
0 0 31,000 31,000 0 % 31,000 

 

      
09  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 

บานปางกอก 
0 0 31,000 31,000 0 % 31,000 
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10  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10  

บานปางริมกรณ 
0 0 32,000 33,000 0 % 33,000 

 

      
11  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 

บานปางปาออ 
0 0 31,000 31,000 0 % 31,000 

 

      
12  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12  

บานหนองเขียว 
0 0 32,000 33,000 0 % 33,000 

 

      
13  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13  

บานปาสักทอง 
0 0 32,000 32,000 0 % 32,000 

 

      14  อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตำบลแมกรณ 0 0 80,000 0 100 % 80,000 
 

      15  อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตำบลแมกรณ 0 0 100,000 0 100 % 100,000 
 

      
16  อุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ

ตำบลแมกรณ 
0 0 100,000 0 100 % 100,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 516,000 568,000 693,000 416,000     696,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 516,000 568,000 693,000 416,000     696,000 
 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 887,593 910,350 824,335 581,000     1,166,000 
 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 887,593 910,350 824,335 581,000     1,166,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
              

 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
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    เงินอุดหนุนสวนราชการ 8,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0     0 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
8,000 0 0 0     0 
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งานกีฬาและนันทนาการ               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      
โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตำบล 

แมกรณประจำป 
0 99,970 99,850 100,000 0 % 100,000 

 

รวมคาใชสอย 0 99,970 99,850 100,000     100,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 99,970 99,850 100,000     100,000 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ               
 

      

โครงการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมและ

สงเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงราย ในการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ  ครั้งท่ี 46  " เจียงฮาย

เกมส " 

0 0 43,196.67 0 0 % 0 

 

      
โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย

เตนแอโรบิค 
0 0 10,000 0 0 % 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 53,196.67 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 53,196.67 0     0 
 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 99,970 153,046.67 100,000     100,000 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 400 % 50,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

 

      โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา 20,550 21,950 27,850 30,000 -100 % 0 
 

      
โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน 

ประจำตำบลแมกรณ ประจำป 2560 
300 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน

ประจำตำบลแมกรณ  ประจำป  
0 2,300 4,950 0 0 % 0 

 

      
โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทร

ประจำตำบลแมกรณ 
0 0 0 0 100 % 5,000 

 

      โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียน

พรรษา 
0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      
โครงการอุยสอนหลาน  สืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
2,248 0 0 0 0 % 0 

 

รวมคาใชสอย 23,098 24,250 32,800 50,000     105,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 23,098 24,250 32,800 50,000     105,000 
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  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 29,000 10,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสงเสริมการเลนดนตรีพ้ืนเมืองและ

ดุริยางค 
0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      
โครงการสืบสานดนตรีพ้ืนเมืองในโรงเรียน

บานปางคึก 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง

น้ำพระธาตุดอยตุง 
0 0 0 0 100 % 8,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 29,000 10,000 0 30,000     8,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 29,000 10,000 0 30,000     8,000 
 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 52,098 34,250 32,800 80,000     113,000 
 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 0 55,394 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ี

ทองเท่ียว สถานท่ีราชการภายในตำบลแม

กรณ 

0 0 0 18,200 64.84 % 30,000 

 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
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โครงการจางเหมาทำซุมปายและติดต้ังปาย

แผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวตำบลแมกรณ 
0 0 0 16,400 -100 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  สถานท่ี

ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  ทามวงขาว  

บานแมสาด หมูท่ี  4 

0 39,500 39,500 0 100 % 30,000 

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว

ในแหลงทองเท่ียว  หนองชางคต  

บานใหม  หมูท่ี  8 

0 16,500 42,844 30,000 0 % 30,000 

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว

ในแหลงทองเท่ียว ในแหลงทองเท่ียว หนอง

ชางคต หมูท่ี 8 บานใหม 

33,600 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว

ในแหลงทองเท่ียวทามวงขาว  บานแมสาด 

หมูท่ี 4 

20,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานทอเท่ียว

โดยชุมชน บานปางปาออ หมูท่ี 11 
0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      
โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  

บานเมืองรวง หมูท่ี 5 
0 0 430,145.82 40,000 -75 % 10,000 

 

      
โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  บาน

แมสาด หมูท่ี 4 
0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

เพ่ือจายเปนคาดำเนินโครงการหมูบาน

ทองเท่ียวโดยชุมชน บานแมสาด หมูท่ี 4 

และบานเมืองรวง หมูท่ี 5 

0 29,500 0 0 0 % 0 

 

รวมคาใชสอย 53,600 140,894 512,489.82 104,600     120,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 53,600 140,894 512,489.82 104,600     120,000 
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  งบลงทุน               
 

  คาครุภัณฑ               
 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 0 4,650 0 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink  Tank 

Printer ) 

0 4,200 0 0 0 % 0 

 

รวมคาครุภัณฑ 0 8,850 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 0 8,850 0 0     0 
 

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 53,600 149,744 512,489.82 104,600     120,000 
 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 113,698 283,964 698,336.49 284,600     333,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               
 

  งบลงทุน               
 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง               
 

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      
 01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

วางทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 
0 200,000 0 0 0 % 0 

 

      
 08 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 
0 0 0 160,000 -100 % 0 

 

      
(2)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  13  
76,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
(2)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  1   
134,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
(2)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  3  
106,654 0 0 0 0 % 0 

 

      
(2)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 2   
61,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
(3)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 2   
108,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
(4)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  2 
71,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานแมกรณ  หมูท่ี 1 (ซอย 2) 
0 0 0 0 100 % 394,101 

 

      
01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 
0 0 0 202,000 -100 % 0 

 

      
02 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน

เวียงหวาย หมูท่ี 2 (ซอย 4) 
0 0 0 0 100 % 225,600 

 

      
02 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

หมูท่ี 4 
0 0 0 222,000 -100 % 0 

 

      
03 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  หมู

ท่ี 5 
0 0 0 202,000 -100 % 0 
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03 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานสวนดอก หมูท่ี 3 (ซอยจิตตเมต) 
0 0 0 0 100 % 225,600 

 

      
03 โครงการเสริมไหลทางพรอมวางทอ 

คสล.และบอพัก  หมูท่ี  3 
0 254,400 0 0 0 % 0 

 

      
04 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแมสาด  หมูท่ี 4 (ซอยกลางทุง) 
0 0 0 0 100 % 219,582 

 

      
04 โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ำ  หมูท่ี 4 
0 202,900 0 0 0 % 0 

 

      
04 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

หมูท่ี 6 
0 0 0 278,000 -100 % 0 

 

      

05 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง หมูท่ี 5 (ซอยบานนายบุญ

ชวน) 

0 0 0 0 100 % 112,380 

 

      
05 โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนน

ภายในหมูบาน หมูท่ี 7 
0 0 0 302,000 -100 % 0 

 

      
05 โครงการเรียงหินลำน้ำกรณปองกันตล่ิง

พัง  หมูท่ี 5 
0 0 117,500 0 0 % 0 

 

      
06 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง หมูท่ี 5 (ซอยทานตะวัน) 
0 0 0 0 100 % 189,353 

 

      
06 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 
0 177,200 0 0 0 % 0 

 

      
06 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 
0 0 0 115,000 -100 % 0 

 

      
07 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานปางมุง  หมูท่ี 6  (ซอย 2) 
0 0 0 0 100 % 225,600 
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07 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู  หมูท่ี 10 
0 0 0 144,000 -100 % 0 

 

      

07 โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวาง

ทอระบายน้ำและฝาครอบไหลทาง   

หมูท่ี 7 

0 208,800 0 0 0 % 0 

 

      

08 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 (ซอยเดน

ตะเคียน) 

0 0 0 0 100 % 339,800 

 

      
08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน  

หมูท่ี 8 
0 0 108,500 0 0 % 0 

 

      
09 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 
0 0 0 204,000 -100 % 0 

 

      

09 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเช่ือมถนนสายหลักจำนวน 5จุด    

บานปางกอก หมูท่ี 9 

0 0 0 0 100 % 163,710 

 

      
09 โครงการกอสรางทางระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 
0 128,700 0 0 0 % 0 

 

      
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางริมกรณ หมูท่ี 10 (ซอย 7/1) 
0 0 0 0 100 % 180,256 

 

      
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 11 
0 179,000 0 0 0 % 0 

 

      
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 13 
0 0 0 66,000 -100 % 0 

 

      
11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ปางริมกรณ  หมูท่ี 10 (ซอย 8/1) 
0 0 0 0 100 % 83,970 
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11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 
0 67,000 0 0 0 % 0 

 

      
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 13 
0 0 0 110,000 -100 % 0 

 

      
11 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค

บริเวณฌาปณสถาน  หมูท่ี 11 
0 0 107,500 0 0 % 0 

 

      
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานปางปาออ  หมูท่ี 11  (ซอย 2) 
0 0 0 0 100 % 225,600 

 

      
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

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

 

      

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบ

กรองน้ำ) 

สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

0 0 0 16,000 -100 % 0 

 

      
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 13 
0 87,100 0 0 0 % 0 

 

      
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหนองเขียว หมูท่ี 12  (ซอย 2) 
0 0 0 0 100 % 184,874 

 

      

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปาสักทอง หมูท่ี 13  (เชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม) 

0 0 0 0 100 % 225,600 

 

      
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 13 
0 75,200 0 0 0 % 0 

 

      14 โครงการกอสรางโรงจอดรถ   0 0 495,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการกอสรางชุดกรองน้ำด่ืมหมูบาน 

พรอมโรงเรือน   หมูท่ี 5   
247,500 0 0 0 0 % 0 
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โครงการกอสรางซุมพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี บานเมืองรวง หมูท่ี 5  

0 48,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

หมูท่ี  13  
225,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมูท่ี  9   
244,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  11   
215,300 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  12 
220,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  2   
59,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  7   
381,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 10 
257,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 3  
56,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร(รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

196.00 ตารางเมตร) ชนิดไมมีไหลทาง 

จุดเริ่มตน โครงการ พิกัด 

NC0576463,2194522 จุดส้ินสุดโครงการ 

พิกัด NC0576508,2194507 สถานท่ี

0 0 107,000 0 0 % 0 
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กอสรางซอยจิตเมต บานสวนดอก หมูท่ี 3 

ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี  6   
248,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 1 
148,500 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 

0.15 ม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา 186.00 ตร.ม. 

บานปางกอก หมูท่ี 9 ซอย 8 

0 115,300 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางฝายกั้นลำน้ำแมกรณโดย

การเรียงหินใหญคละบรรจุในกลอง  

(Gabions) บริเวณโรงชาเดิม  หมูท่ี 10 บาน

ปางริมกรณ 

0 200,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหมูบาน 

บานใหม หมูท่ี 8  
0 155,400 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ

ระบายน้ำ และฝาครอบไหลทาง 

ณ บานนายคำมี บรรดิ ถึงบานนายอินจันทร 

พรมอริยะ บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 

0 61,300 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน   

หมูท่ี  8   
243,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหลัง

บานนายทวี จันทรเลน  ถึงพ้ืนท่ีนานาย

บัญญัติ มณีรัตนบานเมืองรวง  หมูท่ี 5 

0 23,500 0 0 0 % 0 

 



99 
 

      
โครงการโซลาเซลลระบบประปาหมูบาน 

บานเมืองรวง หมูท่ี 5  
0 245,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคหมูบาน 

บานใหม หมูท่ี 8  
0 93,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสำนักงานท่ี

ทำการ  อบต.แมกรณ  
0 0 0 485,800 -100 % 0 

 

      
โครงการเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน  

หมูท่ี  7   
384,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน  

หมูท่ี 4 
202,500 0 0 0 0 % 0 

 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 3,691,954 2,950,800 935,500 2,506,800     2,996,026 
 

รวมงบลงทุน 3,691,954 2,950,800 935,500 2,506,800     2,996,026 
 

รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 3,691,954 2,950,800 935,500 2,506,800     2,996,026 
 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,691,954 2,950,800 935,500 2,506,800     2,996,026 
 

แผนงานการเกษตร               
 

งานสงเสริมการเกษตร               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาวัสดุ               
 

    วัสดุการเกษตร 0 0 51,540 0 0 % 0 
 

รวมคาวัสดุ 0 0 51,540 0     0 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 51,540 0     0 
 



100 
 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0 0 51,540 0     0 
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งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
              

 

      
โครงการ 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย ใสใจ

ส่ิงแวดลอม 
0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      โครงการทำแนวกันไฟ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 
 

      

โครงการบำรุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย 

ใสใจส่ิงแวดลอม ถนนสายบานเวียงหวายถึง

บานสวนดอก 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      โครงการปลูกปาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและ

หมอกควัน 
0 0 10,000 10,000 0 % 10,000 

 

      โครงการรณรงคลดการเผา ลดหมอกควัน 0 0 5,000 5,000 100 % 10,000 
 

      โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 0 28,750 0 5,000 300 % 20,000 
 

รวมคาใชสอย 0 28,750 15,000 55,000     90,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 28,750 15,000 55,000     90,000 
 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม 0 28,750 15,000 55,000     90,000 
 

รวมแผนงานการเกษตร 0 28,750 66,540 55,000     90,000 
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แผนงานงบกลาง               
 

งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 

  งบกลาง               
 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 138,988 142,182 137,570 145,884 -2.85 % 141,732 
 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,440 8,000 0 % 8,000 
 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 7,639,700 8,339,100 9,130,500 9,749,600 5.17 % 10,254,000 
 

    เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,065,600 2,180,000 2,123,200 2,323,200 -3.72 % 2,236,800 
 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 242,500 148,000 152,000 246,000 -41.46 % 144,000 
 

    สำรองจาย 3,320 6,550 40,594 60,000 0 % 60,000 
 

    รายจายตามขอผูกพัน 221,899 181,044 0 0 0 % 0 
 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 30,514 31,524 0.8 % 31,776 
 

      
เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพ 
0 0 120,000 126,180 0.57 % 126,900 

 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) 
185,070 190,000 225,000 225,000 6.17 % 238,872 

 
รวมงบกลาง 10,497,077 11,186,876 11,966,818 12,915,388     13,242,080 

 

รวมงบกลาง 10,497,077 11,186,876 11,966,818 12,915,388     13,242,080 
 

รวมงบกลาง 10,497,077 11,186,876 11,966,818 12,915,388     13,242,080 
 

รวมแผนงานงบกลาง 10,497,077 11,186,876 11,966,818 12,915,388     13,242,080 
 

รวมทุกแผนงาน 35,569,057.88 36,093,611.79 39,567,713.24 43,000,000     44,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 

        
                 
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 44,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 งานบริหารท่ัวไป รวม 9,338,074 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,460,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกนายกอบต.และรองนายกอบต.แมกรณ  

   - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายก อบต.,รองนายกอบต.,ประธานสภาอบต.  

รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายก อบต.

และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      

   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 

      เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกอบต. 

และรองนายกอบต.แมกรณ 

     - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายก อบต.,รองนายกอบต.,ประธานสภาอบต. 

รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายก อบต. 

และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 

จํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกอบต.และรองนายก

อบต.แมกรณ  

   - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภาอบต.  

รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ

นายก อบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554  

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      

   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.แมกรณ  

      - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายก อบต. ,รองนายก อบต. ,ประธานสภา

อบต. , รองประธานสภา อบต. , สมาชิกสภา อบต. , เลขานุการ

นายก อบต.  และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554  

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      

   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,404,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,

เลขานุการสภาฯ และคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ 

    - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คาตอบแทนนายกอบต.รองนายกอบต.ประธานสภาอบต.รอง

ประธานสภาอบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.  

และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,370,520 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,301,560 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลแมกรณ สังกัด สํานักงาน

ปลัดอบต.แมกรณ ในตําแหนง ปลัด อบต. ,นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน ,หัวหนาสํานักปลัดฯ ,นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

,นิติกร  ,นักจัดการงานท่ัวไป, นักทรัพยากรบุคคล ,นักพัฒนา

ชุมชน ,นักพัฒนาการทองเท่ียว, เจาพนักงานธุรการ   

รวม 10 ตําแหนง 

   - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ 

ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน         

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)   

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ  และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  

    - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว

138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 798,960 บาท 

      

  
1)คาจางพนักงานตามภารกิจ 

     เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานตามภารกิจ(จํานวน 1 อัตรา)   

ในตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหฯ 

2)คาจางพนักงานจางท่ัวไป (คนงานท่ัวไป) 

     เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไป  

(คนงานท่ัวไปจํานวน 5 อัตรา) 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง สังกัดสํานักงาน

ปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจาย 

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,739,334 บาท 

   คาตอบแทน รวม 00,300 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 20,000 บาท 

      

  
1.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจาง 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจาง

, คณะกรรมการเปดซอง,สอบราคา, ประกวดราคา,ชางผูควบคุม

งาน, คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา,คณะกรรมการสอบ

คัดเลือก, สรรหา ,สอบวินัยและคณะกรรมการชุดตางๆ  
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ท่ีดําเนินการแตงตั้ง โดยองคการบริหารสวนตําบลแมกรณฯลฯ 

     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652  

ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจาง  คณะกรรมการตรวจ

การจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 4231  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจการ

จาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111 )  

     2.คาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตํา บล

และพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564   

     เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจาํปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติงานในวันหยุด 

ราชการ การบันทึกขอมูล จปฐ.ฯลฯ  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,300 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล

และผูบริหาร 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)      

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   คาใชสอย รวม 905,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 216,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
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ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

    คาจางเหมาประชาสัมพันธ จํานวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธ และสารสนเทศ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

    คาจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 144,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาอ่ืน ๆ เชน  

(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คารับ

วารสารวิชาการ, เขาเลมขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชา

สังหาริมทรัพย  และคาเชาทรัพยสินอ่ืนๆ ฯลฯ  
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(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน  

โรงมหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันตาง ๆ 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียวฯ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ  

เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดาน

ของ อบต. หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงาน

ของ อบต.แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

และอุปกรณ 

(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี้ 

13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 

(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
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เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

      
  

งานบริหารท่ัวไป (00111)        

    คาเชาทรัพยสิน จํานวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) เชนคาเชา

สังหาริมทรัพย , คาเชาเครื่องถายเอก  และคาเชาทรัพยสิน

อ่ืน ๆ ฯลฯ 

    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
1.เพ่ือจายเปน 

    1.1 คารบัรองในการตอนรับบุคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศ

งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  

ซ่ึงเปนคาใชจายจําเปนตองจาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  

คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียว เนื่องในการเลี้ยง

รับรองรวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

เก่ียวของ ฯลฯ  

    1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ

คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามคําสั่งหรือหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมาดหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาใชจายจําเปนตอง

จาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง

และคาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ  

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียว ของ ซ่ึงเขารวมประชุม 

2. เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับพิธีเปดอาคารตางๆ  
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3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในรัฐพิธ ีเชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ฯลฯ                   

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381  

ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิก

จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน    

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    คาใชจายคาของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลใน

การจัดงานกิจกรรมตาง  ๆ ท่ีมีการจําเปนและเหมาะสมคาใชจาย

คาพวงมาลา ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลัยสําหรับพิธีการ

วันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจําเปน และมีความสําคัญ

ฯลฯ 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร และคาลงทะเบียน เชน คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ,คาพาหนะ, คาเชาท่ีพัก ,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ

ยาน ,คาผานทางดวนพิเศษ ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ,

คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร ,สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ,พนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา ,พนักงาน

จาง, ผูมีสิทธิและไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2559,  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

    คาใชจายเพ่ือการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณี

แทนตําแหนงท่ีวาง  และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการ

เลือกตั้งใหม)อีกท้ังใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ  การ

รณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  ใหทราบถึงสิทธิ

และหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภา

ผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯ การทําประชา

พิจารณ ประชามติตาง ๆ ฯลฯ  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  หนา 307 ลําดับท่ี 6 
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    โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผล

การปฏิบัติงานประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และผลการปฏิบัติงาน

ประจาํป ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ ฯลฯ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856  

ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)    

แกไขครั้งท่ี 1/2562  หนา 302 ลําดับท่ี 1 

      

    

โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร พนักงาน

สวนตําบล พนักงานจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมแกผูบรหิารพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)    

แกไขครั้งท่ี 1/2562  หนา 303 ลําดับท่ี 2 

      

    โครงการสงเสริมใหชุมชุนมีการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการสงเสริมใหชุมชุนมีการจัดทํา

แผนชุมชน ท่ีมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

      1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/

ว1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553  

     2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856  
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ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน

ชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  หนา 161 ลําดับท่ี 16 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกรณีการ

ซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิของ

วัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา

สิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

เองใหปฏิบัติดังนี้ 

(1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2)คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย

จากคาวัสดุ) 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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   คาวัสดุ รวม 364,034 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 74,034 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลว 

ไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอ้ี

พลาสติก แปรงลบกระดานดํา  

ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง

ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน

,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อ

สํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย

ตางๆ มูลี่,มานรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือ

แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด

เล็ก ฯลฯ 

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  

นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบ

กระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ

พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใช

ในการบรรจหุีบหอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน

ในสํานักงาน ฯลฯ  

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
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จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  

ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง

ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับ

ตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัด

สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและ

ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ  

รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส

เซนซ  เบรกเกอร สายอากาศหรือ เสอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ

โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
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ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ

รูป มีด ถัง ถาด แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก

เงา โองนํ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด

อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา

รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ถังแกส  

เตา ฯลฯ  

  2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับ
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กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน  

ผาหม ผาปูโตะ นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)    

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง  

ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อค

พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต นํ้ามันเบรก นอตและ

สกร ูสายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน
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อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)  

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอนํ้า  

หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก  

อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชน

รถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือนํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน , 

นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันกาด แกสหุงตม นํ้ามันจารบี  ฯลฯ  

      1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว  

1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง

ถายรูป ฯลฯ  

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียน
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โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ

ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)                     

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท   ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล ฯลฯ  

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล

(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc  

,Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(ReelMagnetic Tape,Cassette tape, Cartridge Tape)
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หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ 

(สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด   

แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง

สภาพเดิม) 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก

ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ

(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร

(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ

(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus

 Card ,Sound Card) เปนตนเครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ

ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล

(Optical) เปนตน ฯลฯ   

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน
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ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

   วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง  ๆ  ท่ีไมเขาลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธกีารงบประมาณ ฯลฯ  

    1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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   คาสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ  หมูท่ี 13 , ศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด  กิจการ

ประปาหมอแปลงไฟฟา กิจการ/สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ ฯลฯ  

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19ตุลาคม 2560 

     2.  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1846  ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

     3. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณ  ฯลฯ   

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย, คาธนาณัติ ,คาโทรเลข  คาซ้ือดวงตรา

ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณียฯลฯ  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท 

      

  
1.คาบริการอินเตอรเน็ตตําบล   

     เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตําบลขององคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ ฯลฯ  

2.คาเชาพ้ืนท่ีอินเตอรเน็ต, โดเมนเมน 

     เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีอินเตอรเน็ต , โดเมนเมนและออกแบบ

โฮมเพจตําบล ฯลฯ   

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

      

  งบลงทุน รวม 28,700 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 28,700 บาท 

   ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร       

    โครงการจัดซ้ือขาตั้งกลองแบบสามทอน จํานวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือขาตั้งกลองแบบสาม

ทอน จํานวน 1 อัน   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน   

เปนขาตั้งกลองแบบสามทอน มีหัวตอขาตั้งกลองและตัวกลองเปน

ชนิดหัวบอล และสามารถรับนํ้าหนักไดสูงสุด 5 กิโลกรัม จัดซ้ือ

ตามราคาทองตลาด 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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    โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) จํานวน 5,400 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเปน

อยางนอย 

 - สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz  

 - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปน

อยางนอย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวน ไมนอย

กวา 1 ชอง 

 - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  

 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง

โปรแกรม Web Browser ได 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร      ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไมนอย

กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ี

ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม

นอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  
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ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

    โครงการจัดซ้ือจอแสดงภาพ (หนาจอคอมพิวเตอร LCD) จํานวน 2,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว    จํานวน 1 จอ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 

 - มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz  

- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร      ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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  งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   รายจายอ่ืน       

    โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ  ท่ีมีตอการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  ประจําปงบประมาณ 2564  

ท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลและท่ีมอบหมายให

หนวยงานอ่ืน ๆ  

ดําเนินการ ฯลฯ  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  6 หนา 51 ลําดับ 1 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวน

ราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  

ตามโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรม

ของสวนราชการและองคกร  จังหวัดเชียงราย   

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

     1. ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงรายดวน

ท่ีสุด ท่ี ชร 0118.2/ 2635  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม  2564  

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  6 หนา 308 ลําดับ 8      

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  อําเภอเมือง

เชียงราย 

จํานวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  

ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ   

อําเภอเมืองเชียงราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     1. ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงราย  

ท่ี ชร 0023.6/ 2666 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 6 หนา 309 ลําดับ 9  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,987,760 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,073,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,073,600 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,760,760 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลแมกรณ  สังกัดกอง

คลัง อบต.แมกรณในตําแหนง ผอ.กองคลัง ,นวก.การเงินและ

บัญชี , นวก.จัดเก็บรายได , นวก.พัสดุ  และเจาพนักงานการเงิน

และบัญชีรวม 5 ตําแหนง 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  (ฝายประจํา)

ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 234,840 บาท 

      

  
(1) คาจางพนักงานตามภารกิจ                     

     เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานตามภารกิจสังกัด กองคลัง 

(2)คาจางพนักงานจางท่ัวไป (คนงานท่ัวไป) 

     เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไป  

(คนงานท่ัวไป) สังกัด กองคลัง 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
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คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหาร งานท่ัวไป (00110)   

งานบริหารงานคลัง (00113) 

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราว 

(พ.ช.ค.)พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  สังกัด

กองคลัง 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.อบต

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)      

งานบริหารงานคลัง (0113) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 805,800 บาท 

   คาตอบแทน รวม 319,800 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกํา

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแก  ขาราชการและลูกจางประจํา  พนักงานสวน

ตําบล  พนักงานจางปฏิบัติงานในวันหยุดราชการการจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี ฯลฯ  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวย คาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 

ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559    

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง  (00113)  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 37,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล

และผูบริหาร   

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  

 

  

      

   คาใชสอย รวม 386,000 บาท 
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   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 226,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาอ่ืน ๆ เชน  

(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คารับ

วารสารวิชาการ, เขาเลมขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  

เชน คาเชาสังหาริมทรัพย  และคาเชาทรัพยสินอ่ืนๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง

มหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันตาง ๆ 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียวฯ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ เพ่ือ

ชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดานของ อบต.

หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงานของ อบต. 

แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

และอุปกรณ 

(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี ้
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13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 

(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)  

      

  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  
      

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    1).คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  
1.)คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร และคาลงทะเบียนอบรม  เชน คาเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ,คาพาหนะ ,คาเชาท่ีพัก ,คาบริการจอดรถ ณ ทา

อากาศยาน ,คาผานทางดวนพิเศษ ,คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน ,คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร ,สมาชิกสภา

องค การบริหารสวนตําบล ,พนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา ,

พนักงานจาง, ผูมีสิทธิและไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2559, (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
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งานบริหารงานคลัง (00113)  

    2.คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจําป จํานวน 50,000 บาท 

      

  
2.)คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจําป 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ภาษี ประจาํป 2563 เชน การประชาสัมพันธการจัดเก็บ

ภาษี  ฯลฯ 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550   

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  

ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 

     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก

ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551  

เรื่อง การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  6  หนา 304  ลําดับท่ี  3 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกรณีการ

ซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ของ

วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง (กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา

สิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย) สวนกรณีท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

เองใหปฏิบัติดังนี้ 

   (1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

   (2)คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให

จายจากคาวัสดุ)  

     -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)  

งานบริหารงานคลัง (00113)  

   คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคาเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดาํ ตรายาง ขาตั้ง

(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรม

ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานรับแสง(ตอ

ผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรปู

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ  

หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ

กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกป

ริ้นท เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข  

กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟม

สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง

ชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ

หอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ  

      1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113)  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือนํ้ามันดีเซล,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113)  

  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้  

    1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  

    2. วสัดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล

(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc , 

Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิม

พหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปร

สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม) 

    3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก

ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ

(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร

(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ

(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus

 Card ,Sound Card) เปนตนเครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ

ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล

(Optical) เปนตน ฯลฯ 

       1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
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จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

  
       

  งบลงทุน รวม 108,360 บาท 
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   คาครุภัณฑ รวม 108,360 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2,290 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว  

ขนาดไมนอยกวา  55(w) x61(O)x90(H) ขาเกาอ้ีลอเลื่อน  

5 แฉก หมุนไดรอบทิศ เกาอ้ีบุดวยฟองนํ้า วัสดุหนังเทียม  มีท่ีพัก

แขน ปรับระดับความสูง  ของเกาอ้ีได ระหวาง 87-97 ซม.     

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113 

      

    โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมตั้ง 40 ชอง จํานวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นวางแฟมตั้ง  40 ชอง                          

ขนาดกวาง  92.20 เซนติเมตร  ลึก 31.10 เซนติเมตร   

สูง  176.20 เซนติเมตร   จํานวน  4 หลัง ราคาหลัง

ละ 5,500 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113 

      

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต จํานวน 8,980 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 3  ชั้น   

ขนาดกวาง  118.40 เซนติเมตร  ลึก 40.60 เซนติเมตร      

สูง  87.40 เซนติเมตร  แผนชั้นวาง  2 แผน สามารถปรับระดับ

ได จํานวน  2 หลัง ราคาหลังละ 4,490 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113)  

 

 

 

      

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,290 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 

ขนาดกวาง 149 เซนติเมตร ลึก 40.80 เซนติเมตร  

สูง 87.80 เซนติเมตรแผนชั้นวาง 2 แผน สามารถปรับระดับ

ได  จํานวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,290 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113)  

      

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ  

ขนาด 4 ฟุต กวาง 118.70 เซนติเมตร   

ลึก 40.80 เซนติเมตร  สูง  87.80 เซนติเมตร  

จํานวน  2 หลัง ราคาหลังละ 4,000 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113) 

      

    โครงการจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก หนาโตะเหล็ก PVC จํานวน 7,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก  

ขนาดกวาง 154 เซนติเมตร ลึก 76 เซนติเมตร   

สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคา 7,800 บาท  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113 

      

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 16,000 บาท   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไม
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นอย กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาได  

ในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง  

จํานวน 1 หนวย 

    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  

ขนาดไมนอยกวา 4 MB 6  

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

     - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

– มีชอง  เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง  

     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย

กวา 1 ชอง  

    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n,ac)  

และ Bluetooth  

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113 

      
  

       

    โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน  ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  

ราคา 22,000 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใด  

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

   1)ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย  

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit)  

ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  

   2)ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลย ี 

เพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง  

       - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา   

ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

      - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา  

1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม

นอยกวา 3 ชอง 

       - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง  

      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอย

กวา 1 ชอง  

      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-i (IEEE 802.11b, g,n,ac)  

และ Bluetooth 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
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อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารงานคลัง(00113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

  
       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,137,610 บาท 

  งบบุคลากร รวม 390,420 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 390,420 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 228,060 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลแมกรณ  สังกัดสํานักงาน

ปลัด อบต.แมกรณ  ในตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง  

      - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2 

/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 162,360 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานตามภารกิจ (จํานวน  1 อัตรา) 

ในตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีปองกัน  

      - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 710,800 บาท 

   คาตอบแทน รวม 52,800 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พนัก งานสวนตําบล และพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ  

(เงินโบนัส)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
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ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2557  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

   คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวย คาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559    

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล

และผูบริหาร   

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   คาใชสอย รวม 658,000 บาท 
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   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 648,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ เชน  

(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คารับ

วารสารวิชาการ, เขาเลมขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชา

สังหาริมทรัพย  และคาเชาทรัพยสินอ่ืนๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน  

โรงมหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกัน 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียวฯ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ  

เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดาน

ของ อบต.หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงาน

ของ อบต.แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

และอุปกรณ 
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(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี ้

13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 

(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆฯลฯ 

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

  
ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)  แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน (00120)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน(00121)  

      

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือเปนคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับหลักสูตรฝกอบรมและ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง   

คาพาหนะ   คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป

ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง   

และพนักงานจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณเห็นควร  ฯลฯ 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2559, (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

  งบลงทุน รวม 36,390 บาท 
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   คาครุภัณฑ รวม 36,390 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,290 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อน

กระจก ขนาด 5 ฟุต  ขนาดกวาง 149 เซนติเมตร 

ลึก 40.80 เซนติเมตร สูง 87.80 เซนติเมตร  3 แผนชั้น

วาง  2 แผน สามารถปรับระดับได   จํานวน 1 หลัง  

ราคาหลังละ 5,290 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

1. พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

      

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บานเปด จํานวน 9,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือตูเอกสาร

เหล็ก 2 บานเปด ขนาดกวาง 91.50 เซนติเมตร  

ลึก 45.70 เซนติเมตร สูง 183.00 เซนติเมตร  3 แผนชั้นเหล็ก

ปรับระดับได จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,900 บาท   

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

 

 

 

  

      

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
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    โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐาน ไมนอย

กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผล

กลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB – มี

หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือ

ดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มีชอง

เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) 

 

  

      

    โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  จํานวน 4,300 บาท 
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(Ink Tank Printer) 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน 1 เครื่อง  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดในการ

พิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  

ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย

กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
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 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 304,500 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 135,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพ

ติดฯ       

    - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560   

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  3 หนา 262 ลําดับ 3    

      

    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2564 ฯลฯ   

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  

เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว 

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  3 หนา 18 ลําดับ 1 
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    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 2564 

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  3  หนา 36 ลําดับ 1 

      

    โครงการฝกซอมแผนปองสาธารณภัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

แมกรณ 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกซอมแผนปองกัน 

สาธารณภัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ  

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  3 หนา 263 ลําดับ 5 

      

    โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมการปองกัน     

และระงับอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ  ฯลฯ  

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2557   

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี 3 หนา  264 ลําดับ  6 

    โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     1. ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ

เมืองเชียงราย ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0118.3/682 ลง

วันท่ี 6 กุมภาพันธ  2563 

     2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0229/

ว 7367 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 5329 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

     4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ  2563 

     5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม  ครั้ง

ท่ี 1/2563 (อํานาจผูบริหาร) ยุทธศาสตรท่ี  3 หนา 4 ลําดับ 1 

      

    โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอยตําบลแมกรณ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมชุดรักษาความ

สงบเรียบรอยตําบลแมกรณ 

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557   

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  3  หนา 262  ลําดับ 2 

    โครงการฝกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภาพและความรูใหแก อปพร.

และประชาชนตําบลแมกรณทุกภาคสวน 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมทบทวนและเพ่ิม

ศักยภาพและความรูใหแก อปพร.และประชาชนตําบลแมกรณ 

ทุกภาคสวน ประจําปงบประมาณ 2564  

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 3 หนา  261 ลําดับ 1 

      

    โครงการใหความรูประชาชนเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยใน

ท่ีอยูอาศัยและหอพัก 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการใหความรูประชาชน

เก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในท่ีอยูอาศัย ฯลฯ 

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  3 หนา  265  ลําดับ 7  
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   คาวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาหรือการแพทย  ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก ชุดเครื่องมือผาตัด, ท่ีวางกรวยแกว

, กระบอกตวง, เบาหลอม, หูฟง(Stethoscope), 

 เปลหามคนไข, คีมถอนฟน, เครื่องวัดนํ้าฝน, ถังเก็บเชื้อเพลิง

, เครื่องนึ่ง, เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ 

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  สําลีและผาพันแผล

, เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟลมเอกซเรย, เคมีภัณฑ, ออกวิเจน

, นํ้ายาตาง ๆ, เลือด, สายยาง, ลูกยาง, หลอดแกว, ลวดเชื่อมเงิน

, ถุงมือ, กระดาษกรอง, จุกตาง ๆ, สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลอง

วิทยาศาสตรหรือการแพทย, หลอดเอกซเรย ฯลฯ 

    1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
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   วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย ดังนี ้ 

วัสดุคงทน  ไดแก เครื่องแบบ, เสื้อ กางเกง ผา, เครื่องหมายยศ

และสังกัด, ถุงเทา, รองเทา, เข็มขัด,หมวก, ผาผูกคอ, เครื่องแตง

กายชุดฝกโขน ละคร ฯลฯ 

    1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง

หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง

สภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ผงเคมีแหง  เครื่อง

ดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดหรือ ซีโอทูเครื่องดับเพลิงชนิด

นํ้ายาเหลวระเหยฮาโลตรอน ฯลฯ   

    1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
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ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

  งบลงทุน รวม 119,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 119,500 บาท 

   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง       

    โครงการจัดซ้ือสายสงนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 11,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือสายสงนํ้าดับเพลิง

ชนิดยางสังเคราะหหนา 3 ชั้น ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.5 นิ้ว  ยาว 20 เมตร พรอมขอตออลูมิเนียมขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว  จํานวน 1 เสน ราคาเสน

ละ  11,000 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 หนา 55 ลําดับท่ี 2 
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    โครงการจัดซ้ือสายสงนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 13,500 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือสายสงนํ้าดับเพลิง

ชนิดยางสังเคราะหหนา 3 ชั้น ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว  ยาว 20 เมตร พรอมขอตออลูมิเนียมขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว จํานวน 1 เสน ราคาเสนละ 13,500 บาท  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  หนา 55 ลําดับท่ี 3 

      

   ครุภัณฑอ่ืน       

    โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จํานวน 95,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดำเนินการตามโครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงใน

อาคาร (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร)  จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

47,500  บาท ดังนี้        

   1.1 เสื้อดับเพลิง   มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

      - เสื้อดับเพลิง ตัดเย็บจากผาทอสังเคราะหรวม 3 ชั้น ชั้นนอก

,ชั้นกลาง,ชั้นใน โดยชั้นนอกทำจากเสนใย 93%Nomex , 5% 

Kevlar ,2%P140 ขนาดไมนอยกวา6ออนซ และสามารถปองกัน

เปลวไฟได 

      - มีประเปาเสื้อดานหนา 2 ใบ บริเวณชายเสื้อพรอมฝาปด 

      - ปกคอเสื้อใชวัสดุไมนอยกวา 3 ชั้นสามารถปดรอบลำคอได

ตลอด ยึดดวยแถบติด มีความสูงของคอปกไมนอยกวา 3 นิ้ว  

      - ปลายแขนเสื้อเสริมวัสดุ ทำจากหนัง เพ่ือความทนทานตอ

การใชงาน 

       - มีแถบสะทอนแสง ขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว สีเทาเหลือง 

แบบมีรรูะบายอากาศ 

   1.2 กางเกงดับเพลิง  มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้      
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      - กางเกงดับเพลิงตัดเย็บจากผาทอสังเคราะหรวม 3 ชั้น  

       - มีสายเอ้ียมรั้งบา ( Suspender) ทำจากผา Aramild 

ขนาดความกวางไมนอยกวา 2นิ้ว มีคุณสมบัติไมยืดงาย แบบยึด

กับตัวกางเกง 

       - เสริมวัสดุบริเวณหัวเขาท้ัง 2 ขาง ทำจาก Aramild   

เพ่ือเพ่ิมความทนทานในการใชงาน 

        - มีแถบสะทอนแสงติดบริเวณรอบหัวเขา 

   1.3. หมวกดับเพลิง  มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้    

      - หมวกดับเพลิง ลักษณะทรงเต็มใบ ปดคลุมท้ังศีรษะ มีสัน

ดานบน  โครงสรางทำดวย (Thermoplastic)  พลาสติกทนความ

รอนสูง 

      - มีกระบังหนา 2 ชั้น  ชั้นนอกแบบเต็มหนาสีทอง ชั้นในเปน

แวนตาสีใส สามารถปรับข้ึนลงได 

     - สายรัดคางสามารถปรับข้ึน-ลงได ท้ัง 2 ขาง เพ่ือปรับสมดุล

กับศีรษะ  

      - มีผาปดตนคอเคลือบดวย Aluminized                                 

      - ใชพรอมกับเครื่องชวยหายใจ (SCBA)  ไดมาตรฐาน  

EN 443 

   1.4 ผาคลุมศีรษะ (HOOD) มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้    

      - เปนผา Aramild  50%   FR  Visose  50%  สองชั้น  

      - ความยาววัดจากปลายบนถึงปลายลางสุด ประมาณ 18 นิ้ว  

      - ผลิตภัณฑ ไดรับการรับรองมาตรฐาน  DIN EN  13911 : 

2004 

   1.5 ถุงมือดับเพลิง   มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้    

      - เปนวัสดุทำจากหนังทนความรอนได ฉนวนกันความรอนทำ

ดวยเคฟลาร พรอมชั้นกันน้ำ และเคฟลารสวนปลายขอมือ 

      - มีคุณสมบัติทนไฟ กันน้ำ ทนตอการบาดและการเจาะ ใช

งานในอุณหภูมิสูง 

      - ความยาวรวมประมาณ 28 ซม. 

       - ตามมาตรฐาน EN 659 EN ๔20    

   1.6 รองเทาดับเพลิง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้    

       - ความสูงประมาณ 15 นิ้ว 

       - ปองกันสิ่งมีคมและการเจาะทะลุ ทนไฟ ปองกันอุณหภูมิ

ความรอนปองกันกระแสไฟฟา ทนตอน้ำมันกันลื่นทนกรดและดาง 
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       - เสริมเหล็กกันกระแทกบริเวณครอบสวนหัวของรองเทา 

       - มีขนาดใหเลือก เบอร 41-4๕ 

       - พ้ืนรองเทากันลื่นและสารเคมี 

       - มีแผนเสริมหนาแขงกันกระแทก 

       - มาตรฐาน EN 15090 : 2012  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด  

ดานบริหารงานท่ัวไป(00100)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)   

แกไขครั้งท่ี  1/2562 หนา  343  ลำดับท่ี  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
แผนงานการศึกษา 
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 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,925,371 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,667,220 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,667,220 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 905,220 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในหนวยงานกอง

การศึกษา ศาสนาฯ ในตําแหนง ผอ.กองการศึกษา, นักวิชาการ

ศึกษา,เจาพนักงานธุรการ รวม 3 ตําแหนง 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว138   ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร(ฝายประจํา)

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไปสังกัดกองการศึกษา

ฯ (คนงานท่ัวไป  จํานวน 6 คน)  

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนการศึกษา(00210)  
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ฯ 

      - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/

ว138   ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,258,151 บาท 

   คาตอบแทน รวม 95,400 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ใหแก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงาน ฯลฯ  

กองการศึกษา ฯ 

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 
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แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 

   คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2559  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,400 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน

ตําบล  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

ดานการบริการชุมชนและสังคม (002200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  

      

   คาใชสอย รวม 128,190 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 48,190 บาท 

      

  
(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,เขาเลม

ขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสาร

อ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชา

สังหาริมทรัพย คาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพยสิน
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อ่ืนๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง

มหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกัน 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียว ฯ ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ  

เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดาน

ของ อบต. หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการ

บริหารงาน ของ อบต.แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

และอุปกรณ 

(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี้ 

13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 

(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง 

                        ฯลฯ 
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     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจาง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 

      

  
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  
      

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเปนคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับหลักสูตรฝกอบรมและ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง   

คาพาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป

ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง   

และพนักงานจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณเห็นควร  ฯลฯ 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2559,  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)    

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  กอง

การศึกษา ฯ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร ฯลฯ 

     -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)   
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  

   คาวัสดุ รวม 994,561 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดาํ ตรายาง ขาตั้ง

(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 

แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อ

สํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย

ตางๆ มูลี่,มานรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือแขวน  

พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ 

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ

คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบ

กระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ

พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใช

ในการบรรจหุีบหอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน

ในสํานักงาน ฯลฯ 

     1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)      

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ

รูป มีด ถัง ถาด แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก

เงา โองนํ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด

อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา

รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ถัง

แกส เตา ฯลฯ 

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับ

กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน  

ผาหม ผาปูโตะ นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  

      1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 
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ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   

   คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 873,461 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม  (นม) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  จัดสรรใหเด็กเล็ก เด็ก

อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6  ใชขอมูลจํานวนเด็ก 

ณ วันท่ี 6 สิงหาคม  2563  จัดสรรในอัตราคนละ 

7.82  บาท  แยกเปน 

   1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.)จํานวน  260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน 

 เวนวันเสาร – อาทิตย) ภายในเขตตําบลแมกรณ 

จํานวน 3 แหง  ดังนี้  

1. โรงเรียนบานแมกรณ   จํานวน 190 คน    

2.  โรงเรียนบานปางรมิกรณ  จํานวน 92 คน       

3.  โรงเรียนบานปางคึก   จํานวน 107 คน 

         1.1 จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง  

รวมจํานวนเด็กท้ังสิ้น  389  คนๆ ละ 6.58 บาท 

 จํานวน  200 วัน  (389x6.58x200= 511,924) 

ตั้งไว  511,924 บาท 

         1.2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนิดกลอง  

รวมจํานวนเด็กท้ังสิ้น 389 คน ๆ ละ 7.82 บาท  

จํานวน 60 วัน (389x7.82x60=182,519) 

ตั้งไว  182,519  บาท 

   2.  ร.ร. สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 200 วัน
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(จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร–อาทิตย) ภายในเขต

ตําบลแมกรณ จํานวน 1 แหง  ดังนี้  

         2.1 จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอรไรส ชนิดถุงรวมจํานวน

เด็กท้ังสิ้น  57  คนๆละ 6.58 บาท จํานวน 200  วัน 

(57x6.58x200=75,012 )ตั้งไว   75,012  บาท   

         2.2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนิดกลองรวมจํานวน

เด็กท้ังสิ้น 57 คนๆละ 7.82 บาทจํานวน 60 วัน  

(57x7.82x60=26,744 ) ตั้งไว   26,744  บาท  

  3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลแมกรณ 

  จํานวน  1  แหง  จํานวน  260  วัน ดังนี้    

         -  จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนิดกลอง รวมจํานวน

เด็กท้ังสิ้น  38  คนๆละ 7.82 บาท จํานวน 260  วัน  

38x7.82x260=77,262)  ตั้งไว  77,262  บาท 

      1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

     2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886  

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      

  
     4. ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ

นม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหาร

เสริม (นม)โรงเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2561  

ลงวันท่ี 21 มีนาคม  2561 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   
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แกไขครั้งท่ี  1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 242  ลําดับท่ี  14  

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ลอ็ค

พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต นํ้ามันเบรก นอตและ

สกร ูสายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล)  

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอนํ้า หัว

เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน

จักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด

นิรภัย ฯลฯ 

     1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  
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ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุ

สิ้นเปลืองไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน

ดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจาร

บี นํ้ามันเครื่อง ถาน กาส  ฯลฯ 

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 

 

 

 

  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,100 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง

ถายรูป ฯลฯ 

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียน

โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ

ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

  

      

   วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย   ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม  หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  

หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไมตีปงปอง  ลูกแชรบอล  ไม

แบดมินตัน  ไมเทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสอง

มือ  ตะกรอ  ตะกรอหวายแชรบอล  ตาขายกีฬา เชน  ตาขาย

ตะกรอ  นกหวีด  นาิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมนํ้าหนัก  เสาตา

ขายกีฬา  เชน  เสาตาขายวอลเลยบอล  หวงบาสเก็ตบอล

เหล็ก  ฯลฯ  ของกองการศึกษาฯ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

 

 

 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล ฯลฯ  

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล

(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc , 

Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)  

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  

(สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง

สภาพเดิม) 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก

ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ

(Key Board) เมนบอรด(Main Board)  

เมมโมรี่ซิป(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร

(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ

(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  

เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) 

เปนตนเครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต

(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)  

แบบออพติคอล(Optical) เปนตน ฯลฯ  

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

   คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

แมกรณ  และโรงเรียน อบต.แมกรณ  

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 

     2.  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 

     3. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

     4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)   

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
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   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบริหารอินเตอรเน็ตและคาเชาพ้ืนท่ี

อินเตอรเน็ต สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  
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 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,497,650 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,670,720 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,670,720 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,825,320 บาท 

      

  
(1)โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  

ตั้งไว   1,186,200  บาท  

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือน  ผูอํานวยการโรงเรียน  คร ูและครูผูชวย

ในโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอบต.แมกรณ, คร ูคศ.2  

ครูผูชวย รวม 4 อัตรา  

(2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมกรณ   

ตั้งไว  639,120  บาท  

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนพนักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

แมกรณ ตําแหนง  คร ูคศ.1  รวม 2 อัตรา  

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการโรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจาย 

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  
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   เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบวิทยฐาน  ตําแหนงของผูอํานวยการ

โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ และครู คศ.2 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 563,400 บาท 

      

  
(1)โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ   

   1.1  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   ตั้งไว  131,400  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง(อัตราตามจํานวนท่ี

สวนกลางจัดสรรให) ตําแหนงการเงินบัญชีและพัสดุ 

จํานวน 1  อัตรา 

   1.2  คาจางพนักงานจางท่ัวไป   

ตั้งไว  108,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง (อัตราตามจํานวนท่ี

สวนกลางจัดสรรให) ตําแหนงนักการ จํานวน 1 อัตรา  

(2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมกรณ 

   2.1  คาจางพนักงานจางท่ัวไป   

ตั้งไว  324,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   

(อัตราตามจํานวนท่ีสวนกลางจัดสรรให)รวม 3 อัตรา 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

      

  
1  โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ   

   1.1  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ  

ตั้งไว 24,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราว  (อัตราตามจํานวนท่ีสวนกลาง

จัดสรรให)  ตําแหนงการเงินบัญชีและพัสดุ จํานวน  1  อัตรา   

   1.2  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางท่ัวไป  ตั้งไว  12,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางท่ัวไป (อัตราตาม

จํานวนท่ีสวนกลางจัดสรรให) นักการ  จํานวน  1  อัตรา  

2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมกรณ   

    2.1  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางท่ัวไป   

ตั้งไว  36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางท่ัวไป   

(อัตราตามจํานวนท่ีสวนกลางจัดสรรให) จํานวน  3  อัตรา  

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274  

ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  
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  งบดําเนินงาน รวม 1,066,030 บาท 

   คาตอบแทน รวม 24,800 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) ประจาํปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก 

ขาราชครูผูดูแลเด็ก คร ูค.ศ. 1      

     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
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   คาใชสอย รวม 1,011,230 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 14,320 บาท 

      

  
(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คารับ

วารสารวิชาการ, เขาเลมขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสาร

ประกอบการนิเทศงาน เอกสารอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 

(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชา

สังหาริมทรัพย คาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพยสิน

อ่ืนๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง

มหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกัน 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียวฯ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ  

เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดาน

ของ อบต. หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงาน

ของ อบต.แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

      



172 
 

และอุปกรณ 

(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี้ 

13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา  

การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 

(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆฯลฯ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210)  

      

  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)        

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเพ่ือ

จายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต 

.แมกรณ และโรงเรียนองคการบรหิารสวนตําบลแมกรณ  

เชน คาอาหาร เครื่องดื่มสําหรับผูดําเนินการ และผูเขารวม

กิจกรรม  คาวัสดุกีฬาพ้ืนบานท่ีใชในการแขงขันกีฬา

พ้ืนบาน  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับจัดกิจรรม  และจัดซ้ือ

สิ่ง ของสําหรับเด็ก เชน  สมุด ปากกกา ดินสอ  ขนม ของใชอ่ืนท่ี

จําเปน ฯลฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กใหแกโรงเรียน 

     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 243  ลําดับท่ี  15 

    โครงการจัดกิจกรรมวันแม/วันพอแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันแม/วันพอของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของอบต.แมกรณ  และโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณ  เชน คาอาหารเครื่องดื่ม  สําหรับผูดําเนินการ และ

ผูเขารวมกิจกรรม คาจัดสถานท่ี  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับจัด 

กิจรรม  

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 15 ลําดับท่ี  1 

      

    โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครง การศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานท่ี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แมกรณ และ

โรงเรียน อบต.แมกรณเชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม ของท่ี

ระลึก วัสดุ อุปกรณ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับจัดกิจรรม ฯลฯ 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 244  ลําดับท่ี  17 

      

    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 931,910 บาท 

      

  
(1) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

สังกัด อปท. จํานวน  20,000  บาท 
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     เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

สังกัด อปท.   

(2) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 9,600  บาท 

    เพ่ือจายเปนคาการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงโรงเรียนใน

สังกัด อปท.    

(3) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน   

จํานวน  100,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียนโรงเรียนใน

สังกัด อปท.   

(4)  คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน  

จํานวน 50,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน  

 (5)  คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา  จํานวน  21,000  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา  ดังนี้ 

-โรงเรียน ละ 15,000.-บาท 

-ครูแกนนําโรงเรียน ละ 1 คนๆละ 3,000  บาท 

-เจาหนาท่ี อปท.ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท 

(6) จัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  โรงเรียน

สังกัด อปท. จํานวน  96,900 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โรงเรียน

สังกัด อปท.  (จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563   

จัดสรรให100 %  ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน   

ภาคเรียนละ 850 บาท  จํานวน 2 ภาคเรียน   

จํานวน 57 คน (850*2*57=96,900 บาท) 

(7)  จัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

แมกรณ  จํานวน  64,600  บาท   

     เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลแมกรณ (จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6)

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563  จัดสรรให 100 % 

ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน ปละ1,700 บาท   

จํานวน 38 คน (1,700*38=64,600 บาท)  
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(8) คาหนังสือเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน  11,400 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท.ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย (จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก  

ป.1-ป.6)  

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม  2563   

จัดสรรให100 % ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน   

ปละ 200 บาท  จํานวน 57 คน (200*57=11,400 บาท) 

(9) คาอุปกรณการเรียน  โรงเรียนสงักัด อปท.  

จํานวน 11,400  บาท   

     เพ่ือจายเปนคาเครื่องอุปกรณการเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   

(จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6) ใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันท่ี 6  สิงหาคม 2563 จัดสรรให100 %   ทุกสังกัดโดย

ไดจัดสรรใหนักเรียน ภาคเรียนละ 100 บาท 

      

  
จํานวน  2 ภาคเรียน  จํานวน 57 คน (100*2*57= 11,400 บาท) 

(10) คาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.

จํานวน 17,100 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียนแบบเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท.  

(จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  ใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันท่ี  6  สิงหาคม 2563 จัดสรรให100 %  ทุกสังกัดโดย

ไดจัดสรรใหนักเรียน ปละ 300 บาท จํานวน 57 คน  

(300*57=17,100 บาท) 

(11) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท.   

จํานวน  24,510 บาท 

     เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โรงเรียน

สังกัด อปท.  (จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี  6 สิงหาคม 2563 จัดสรร

ให100 % ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน  ภาคเรียนละ  

215 บาท  จํานวน  2 ภาคเรียน  จํานวน 57 คน  

(215*2*57=24,510 บาท)     

(12) คาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ  จํานวน 228,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ (จัดสรรใหเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก  

ป.1-ป.6) ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563  
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จัดสรรให100 %ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน อัตราคน

ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  จํานวน 57 คน  

(57*20*200=228,000 บาท)  

(13)  คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

แมกรณ  จํานวน  186,200 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลแมกรณ (จัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 จัดสรรให 100 %   

ทุกสังกัดโดยไดจัดสรรใหนักเรียน  อัตราคนละ 20 บาท   

จํานวน 245 วัน  จํานวน 38คน (38*245*20=186,200 บาท) 

(14) คาใชจายระบบอินเตอรเน็ต ระบบ Wireless Fidelity:  

WIFI จํานวน 7,200 บาท 

(15)  คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรใหแกโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตราในการจัดสรร โรงเรียน

ละ 50,000 บาท 

(16) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรใหแกครูโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตราในการจัดสรร คน

ละ 3,000 บาท จํานวน 4 คน  เปนเงินจํานวน 12,000 บาท 

(17) คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2563” อัตราในการจัดสรร คนละ 11,000 บาท 

(18) คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2563” อัตราในการจัดสรร คนละ 11,000 บาท 

1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
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งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครัง้

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 15 ลําดับท่ี 1 

    โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ ประมาณ พ.ศ. 2564   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 2598  

ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา  248  ลําดับท่ี  23  

      

   คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  
1. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

แมกรณ ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม 
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แลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดาํ ตรายาง ขาตั้ง

(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรม

ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานรับแสง 

(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม

รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ชั้นใสถุงนอน  ชั้นวาง

รองเทา  ฯลฯ  

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ

คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบ

กระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ

พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใช

ในการบรรจหุีบหอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน

ในสํานักงาน ฯลฯ   

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน โรงเรียน อบต.แมกรณ  

ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดาํ ตรายาง ขาตั้ง

(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนท่ี พระบรม

ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานรับแสง 

(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
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รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก  ชั้นใสถุงนอน  ชั้นวาง

รองเทา  ฯลฯ  

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  

ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว ชอลค  

สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบ

ใส นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก  

เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือ

จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ  นํ้ามันไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับ

บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

     1.  ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   

      

  
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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   วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ  

ส ีปูนซีเมนต ทราย ,หิน อิฐหรือซีเมนต

บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบทราย ฯลฯ  

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา(00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   

      

  งบลงทุน รวม 174,900 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 24,900 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกา พ้ืนฐานไมนอย

กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ี 
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ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม

นอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

    โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน  1 เครื่อง  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

     -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
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     -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  

28 หนาตอหนาที (ppm) 

     -สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

     -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

     -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  

(IEEE 802.11b,g,n) ได 

     -มีถาดใสกระดาษไดรวมไมนอยกวา ๒๕๐ แผน 

     -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legalและ Custom  

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   

กระทรวงดิจิทอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 150,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบสังกัด อปท.  

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 3842  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 2598  

ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
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     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนท่ีสุด   

ท่ี มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ. 2564  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศึกษา (00210)   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,586,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,586,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบานปางคึก  เพ่ือดําเนินงานตาม

โครงการ เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

     1. ตามหนังสือท่ี ศธ 4043.038/2496  

ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 2  หนา 252  ลําดับท่ี 29 

      

    โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

จํานวน 1,556,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ จัดสรรใหเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็กป.1–ป.6   

ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี  6  สิงหาคม  2563  

จัดสรรในอัตราคนละ 20  บาท จัดสรร 100 % ทุกสังกัด แยกเปน 

(1).ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  200 วัน   

ภายในเขตตําบลแมกรณ จํานวน  3  แหง    

ตั้งไว  1,556,000 บาท  

1.  โรงเรียนบานแมกรณ  จํานวน 190 คน   

2.  โรงเรียนบานปางริมกรณ  จํานวน   92 คน 

3.  โรงเรียนบานปางคึก  จํานวน 107 คน 

รวมจํานวนเด็กท้ังสิ้น  389 คนๆละ 20 บาท   

จํานวน 200 วัน  (389*20*200=1,556,000) 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ ประมาณ พ.ศ. 2564   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 2598  

ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

     3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศึกษา (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 16 ลําดับท่ี 2 

    โครงการสรางสรรคยุวเกษตรตามรอยเทาพอ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบานแมกรณ  เพ่ือดําเนินการ 

ตามโครงการสรางสรรคยุวเกษตรตามรอยเทาพอ 

     1. ตามหนังสือท่ี ศธ 04043.066/2524   

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563      

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศึกษา(00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 2  หนา 170  ลําดับท่ี 31 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 646,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 268,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 189 ลําดับ 1 

      

    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบา    

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 12  ลําดับ 1 
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    โครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ จํานวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ี

ตําบลแมกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

       1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 189 ลําดับ 3 

      

    โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงคควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

       1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 190 ลําดับ 4 

      

    โครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ ในตําบลแมกรณ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 190 ลําดับ 5  

    โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน

พ้ืนท่ี 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 35 ลําดับ 1  

      

    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยรานารี 

จํานวน 65,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยรานารี และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 1082 ลงวันท่ี 10 เมษายน2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/ว 0120  

ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน

ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน   

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี 1/2562 

ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 191 ลําดับ 7 
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    โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว  

และข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาฯ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

      1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอ

ถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 1082 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  

เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ฯ 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.5/ว 0120  

ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน

ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)   

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 193  ลําดับ 8 

      

  งบลงทุน รวม 118,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 118,000 บาท 

   ครุภณัฑการเกษตร       

    โครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอก

ควัน จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 59,000 บาท   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1. ปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง 

2. ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา 6 ลิตร 

3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 หนา 45 

     1. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
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ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557       

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานสาธารณสุข(00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 57 ลําดับ 1 

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานแมกรณ ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 

บานแมกรณ  หมูท่ี 1  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

     1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

     2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมมารี 

     3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจาฯ 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564   บานแมกรณ หมู 1  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 10 ลําดับ 1 ,หนาท่ี 11 ลําดับ

ท่ี 2-3   

    02 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเวียง

หวาย หมูท่ี 2  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

 2. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานเวียงหวาย หมู  2 ลง

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563   

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/
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ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง   

ครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 12 ลําดับ 4-5 ,

หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 6   

    03 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 บานสวนดอก  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานสวนดอก หมูท่ี 3  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานสวนดอก หมู 3 

 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/
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ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 13 ลําดับ 7 ,หนาท่ี 14 ลําดับ

ท่ี 8-9   

    04 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานแมสาด ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานแมสาด หมูท่ี 4  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา

นม 

 3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานแมสาด หมู 4  

ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 15 ลําดับ 10-11 ,

หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 12   

    05 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานเมืองรวง  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานเมืองรวง หมูท่ี 5  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1.  โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา

นม 

 3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานเมืองรวง หมู 5  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
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ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 17 ลําดับ 13 ,หนาท่ี 18 ลําดับ

ท่ี 14-15   

    06 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 บานปางมุง ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานปางมุง หมูท่ี 6  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

 2. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานปางมุง หมู 6 ลง

วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ

ท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลง

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 19 ลําดับ 16-17 ,

หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 18   

    07 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 2. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานฝงหม่ิน หมู 7  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563     

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 20 ลําดับ 19 ,หนาท่ี 21  

ลําดับท่ี 20-21   

    08 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 บานใหม  ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานใหม หมูท่ี 8  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคฯ 

 3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานใหม หมู 8  

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  

2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 22 ลําดับ 22 ,หนาท่ี 23 ลําดับท่ี 23-24   

    09 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 บานปางกอก  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานปางกอก หมูท่ี 9  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 3. โครงการสมุนไพรพ้ืนบานกับการรักษาโรค ตามพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบษร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานปางกอก หมู 9 ลง

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 24 ลําดับ 25-26,

หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 27   

    10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10 บานปางริมกรณ   

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานปางริมกรณ หมูท่ี 10  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 3. โครงการสมุนไพรพ้ืนบานกับการรักษาโรค ตามพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบษร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานปางริมกรณ หมู 10  

ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
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ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 26 ลําดับ 28-29 ,

หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 30   

    11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 บานปางปาออ   

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานปางปาออ หมูท่ี 11  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 3. โครงการสมุนไพรพ้ืนบานกับการรักษาโรค ตามพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบษร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานปางปาออ หมู 11  

ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/
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ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 27 ลําดับ 31 ,หนาท่ี 28  

ลําดับท่ี 32-33   

    12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12 บานหนองเขียว  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานหนองเขียว หมูท่ี 12  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

 3. โครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72 เดือน  

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานหนองเขียว หมู 12  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563     

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  
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ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 29 ลําดับ 34-35 ,

หนาท่ี 30 ลําดับท่ี 36   

    13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13 บานปาสักทอง  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเงินอุดหนุนใหกับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานปาสักทอง หมูท่ี 13  เพ่ือการดําเนินการโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ จํานวน 3 โครงการ 

 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

 2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี 

 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร มหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี 

1. ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม

พระราชดําริ ป 2564 บานปาสักทอง หมู 13  

ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   
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(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563   

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/

ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน

ท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 31 ลําดับ 37-

38 ,หนาท่ี 32 ลําดับท่ี 39   
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 5,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการดูแลผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการดูแลผูพิการ 

และผูดอยโอกาส และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 154  ลําดับ 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,758,260 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,699,380 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,699,380 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 759,240 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบลแมกรณ สังกัดกอง

ชาง  ตําแหนงผูอํานวยการ กองชางและตําแหนงวิศวกร 

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของ ผอ.กองชาง องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ  

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจาย 

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)   

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 833,400 บาท 

      

  
1. เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ เพ่ือจายเปนคาจาง

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา   

2. เพ่ือจายเปนจางพนักงานจางท่ัวไป (คนงานท่ัวไป)  

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางท่ัวไป (คนงานท่ัวไป)

จํานวน 2 อัตรา  

     - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 64,740 บาท 

      

  
เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 

        1. เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ใหแกพนักงาน

จางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา สังกัดกองชาง   

        2. เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.)ใหแกพนักงาน

จางท่ัวไป จํานวน  2 อัตรา  สังกัดกองชาง      

- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว

138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

  งบดําเนินงาน รวม 430,800 บาท 

   คาตอบแทน รวม 160,800 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 40,000 บาท 

      

  
1.เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ   

สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ  

(เงินโบนัส) ประจําปงบประมาณ 2564 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกํา

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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2.เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

ชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652  

ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2553 เรื่องการเบิกคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจการ

จาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 4231  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกคาตอบแทน

คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจการ

จาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางภายในกองชาง 

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ภายในกอง

ชาง  องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)   
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   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล

ภายในกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  

และ(ฉบบท่ี 3)พ.ศ.2549  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

      

   คาใชสอย รวม 145,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    คาจางเหมาบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสราง 

     1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจาง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชน (00241)  

      

    คาจางเหมาอ่ืน ๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาตาง ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 

(1)เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร 

(2)เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,เขาเลม

ขอบัญญัติ , เย็บ/เขาเลมเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสาร

อ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  

(3)เพ่ือจายเปนคาซักฟอก 

(4)เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล 

(5)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการปองกันและกําจัดปลวก 
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(6)เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชา

สังหาริมทรัพย คาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพยสิน

อ่ืนๆ ฯลฯ  

(7)เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง

มหรสพและสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  

(8)เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  

(9)เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกัน 

(10)เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

(11)เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาอัดและ

ลางฟลมถายรูป ,จางเหมาทําความสะอาด ,จางเหมาดูแลสถานท่ี

ทองเท่ียว ฯ ,จางเหมาคนสวน ,จางเหมาคนรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงคาจางแรงงาน บุคคล หรือจางเหมาบริการ  

เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานท่ีจําเปนหรืองานเฉพาะดาน

ของ อบต. หรืองานบริการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการ

บริหารงาน ของ อบต.แมกรณ 

 (12)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟา ดังนี้ 

12.1คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

12.2คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา

เพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมระบบไฟฟา

และอุปกรณ 

(13)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา ดังนี้ 

13.1คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

13.2คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 

(14)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท ดังนี้ 

14.1คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน 
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(15)เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง 

                        ฯลฯ 

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

      

  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชน (00241)        

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  
   (1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,

คาพาหนะ ,คาเชาท่ีพัก ,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน , 

คาผานทางดวนพิเศษ ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ,

คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา ,

พนักงานจาง, ผูมีสิทธิและไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  ฯลฯ   

   (2) เพ่ือจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาจัดซ้ือหนังสือ

วิชาการ  หนังสือราชการ ตามเอกสารการอบรมสัมมนาประชุม

ทางวิชาการ  ฯลฯ   

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ,  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ในกรณีการ

ซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ของ

วัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา

สิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

เองใหปฏิบัติดังนี้ 
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(1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2)คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย

จากคาวัสดุ)  

      -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  

   คาวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ

กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด

เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดาํ ตรายาง ขาตั้ง

(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืนตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรม

ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานรับแสง(ตอ

ผืน) พรม(ตอผืน) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรปู

จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  

   2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบ

คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบ

กระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ

คารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ

พิมพ ผาสําล ีธงชาต ิสิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ของใช
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ในการบรรจหุีบหอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน

ในสํานักงาน ฯลฯ 

       1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง

ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับ

ตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ 

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัด
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สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร 

และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส

คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร สายอากาศ

หรือ เสอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม ฯลฯ 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร

ตางๆ แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ   

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)   
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   วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ส ีปูนซีเมนต ทราย ,

หิน อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบ

ทราย ฯลฯ   

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาซ้ือนํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเบนซิน

,นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันกาด แกสหุงตม นํ้ามันจารบีฯลฯ  

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซ่ึงแยก

เปน  2 ประเภท ดังนี้ 

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส

ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง

ถายรูป ฯลฯ  

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียน

โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบ 

บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร, 

วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด

ขยาย ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

      



216 
 

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้  

   1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม

แลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมูล ฯลฯ 

   2. วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว

ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล

(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc , 

Digital Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)  

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปร

สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ

เดิม) 

   3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก

ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ

(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่
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ซิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร

(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer  

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน  

Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card)  

เปนตนเครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต

(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-

ROM) แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ  เปนตน   

     1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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   วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธกีารงบประมาณ 

       1.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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  งบลงทุน รวม 628,080 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 108,080 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมตั้ง 40 ชอง จํานวน 16,500 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นวางแฟมตั้ง  40 ชอง  

ขนาดกวาง 92.20 เซนติเมตร ลึก 31.10 เซนติเมตร  

สูง 176.20 เซนติเมตร จํานวน  3 หลัง  

ราคาหลังละ 5,500 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

      

    โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 10,580 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 

ขนาดกวาง  149 เซนติเมตร  ลึก 40.80 เซนติเมตร 

สูง 87.8.00 เซนติเมตร แผนชั้นวาง 2 แผน สามารถปรับระดับ

ได จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,290 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

      

    โครงการจัดซ้ือพาติชั่น จํานวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือ 

พาติชั่น จํานวน 12 แผน  ราคาแผนละ 5,000  บาท 

ขนาด กวาง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  ดานลางทึบดานบน 

เปนกระจกใส   จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

 ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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   ครุภณัฑการเกษตร       

    โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบจม (Submersible Pump) จํานวน 21,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบ

จม (Submersible pump)   จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 21,000 บาท 

  - ขนาด 1.5 แรงมา ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 200 โวลท  

50 เฮิรต เครื่องสูบนํ้าแบบไฟฟาชนิดจุมใตนํ้า  

ขนาด 1.5 แรงมา หรือ 1.1 กิโลวัตต ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 220

 โวลท 50 เฮิรต โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้ 

 1.1 เปนเครื่องสูบนํ้าท่ีสามารถใชติดตั้งลงในบอ

บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ได 

 1.2 มีตัวเรือนสูบ (Casing)  

 1.3 มีเพลา (Shaft)  

 1.4 มีเช็ควาลวในตัว 

 1.5 เปนเครื่องสูบนํ้าท่ีสามารถสูบนํ้าไดปริมาณไมนอย

กวา 3 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (m3/h) 

 1.6 เปนมอเตอรไฟฟาจุมใตนํ้า

ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส แรงดัน 220 โวลต (+/-10%)  

50 เฮิรต ใหกําลังไมนอย

กวา 1.5 แรงมา หรือ 1.1 กิโลวัตต ความเร็วรอบ

ระหวาง 2,700 ถึง 3,000 รอบ/นาที 

 1.7 มีใบพัด 17 ใบพัด 

 1.8 ขนาดทอสงนํ้า 1 ? นิ้ว  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  หนา56 ลําดับ 1 
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   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 520,000 บาท 

   คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 
      

    คาออกแบบ  คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนนิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 

จํานวน 520,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาออกแบบ  คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน  นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอก  เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง  

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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 งานไฟฟาถนน รวม 302,669 บาท 

  งบลงทุน รวม 302,669 บาท 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 302,669 บาท 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    กอสรางถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค

ประจําหมูบาน  บานใหม หมูท่ี 8 

จํานวน 302,669 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางถังเก็บนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร  

สูง 2.50 เมตร จํานวน 2 ถัง   พรอมปายโครงการ  

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  สถานท่ีกอสราง  

บริเวณอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน บานใหม  

หมูท่ี 8 ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

พิกัด NE 573400,2192740  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1   

หนา  9  ลําดับท่ี 1  
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 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 270,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 270,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    (1)โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยู

และพอเพียง บานใหม หมูท่ี 8 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูการ

บริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง  บานใหม  

หมูท่ี 8 และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5  หนา 42  ลําดับท่ี 1  

      

    (10)โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดการสิ่งแวดลอมและ

บริหารจัดการขยะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

      



224 
 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม   

ครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 50  ลําดับท่ี 10 

    (2)โครงการบานใหม หมูท่ี 8 หมูบานตนแบบในการบริหารจัดการ

ขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการบานใหม หมูท่ี 8  

หมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยู 

และพอเพียง และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  5 หนา 43  ลําดับท่ี 2 

      

    (3)โครงการบานสวนดอก หมูท่ี 3 หมูบานตนแบบในการบริหาร

จัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการบานสวนดอก หมูท่ี 3  

หมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยูและ

พอเพียง และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม   

ครั้งท่ี  1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  5 หนา 44  ลําดับท่ี 3 
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(4)โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพบานสวนดอก  

หมูท่ี  3  และบานใหม หมูท่ี 8 เพ่ือมุงสูหมูบานตนแบบในการบริหาร

จัดการขยะ หมูบานนาอยูและพอเพียงภายใตแนวคิด "บานปสอน

บานนอง" 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน  

เพ่ิมประสิทธิภาพบานสวนดอก หมูท่ี 3 และบานใหม หมูท่ี 8  

เพ่ือมุงสูหมูบานตนแบบในการบริหารจัดการขยะ หมูบานนาอยู

และพอเพียงภายใตแนวคิด   "บานปสอนบานนอง" และคาใชจาย

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม   

ครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 45  ลําดับท่ี 4 

      

    
(5)โครงการประชุม สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 และกําหนดทิศทางการบริหารจัดการ 

และการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะ ประจําปงบประมาณ 2564 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการประชุม สรุปผลการ

ดําเนินงานการบริหารจัดการขยะ ประจําปงบประมาณ 2563  

และกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการดําเนินงานการ

บริหารจัดการขยะ ประจําปงบประมาณ 2564 และคาใชจาย

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 46  ลําดับท่ี 5 

    (6)โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะ 13 หมูบาน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมศึกษาดูงาน  

เพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการ

ขยะ 13 หมูบาน และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 47  ลําดับท่ี 6 

      

    (7)โครงการ "Big Cleaning Day  ประจําปงบประมาณ 2564" จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ "Big Cleaning Day  

ประจาํปงบประมาณ 2564" และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 
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ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง

ท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 48  ลําดับท่ี 7 

    (8)โครงการขนสงกอนพลาสติก และกอนกลองนมไปจําหนาย จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการขนสงกอนพลาสติก  

และกอนกลองนมไปจําหนาย และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 49 ลําดับท่ี 8 

      

    (9)โครงการยกยองครัวเรือนตนแบบในการบริหารจัดการขยะ 

และรักษาสิ่งแวดลอม 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการยกยองครัวเรือนตนแบบ 

ในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดลอม  และคาใชจาย

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 49  ลําดับท่ี 9 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 1,166,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 470,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการคายเด็กและเยาวชนตําบลแมกรณ จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการคายเด็กและเยาวชน   

และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 16 ลําดับ 1  

      

    โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไขครั้ง

ท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 166 ลําดับ 25  
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    โครงการปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

กลุมเด็กและเยาวชน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) แกไขครัง้

ท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 155 ลําดับ 6 

      

    โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ  

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2560 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

พ.ศ. 2557 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 20  ลําดับท่ี  11 
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    โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูปวยเอดส และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา  17  ลําดับ 2 

      

    โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูพิการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา  17  ลําดับ 3 
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    โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา  158  ลําดับ 11 

      

    โครงการอบรมพัฒนาและสงเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตําบล 

แมกรณ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาและสงเสริม

อาชีพอาหารปลอดภัยตําบลแมกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ฯลฯ  

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2560 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 18  ลําดับท่ี  5  
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผูบริหารทองถ่ิน  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ

ศึกษาดูงานของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณฯลฯ  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข  ครั้ง

ท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 160  ลําดับ 13 

      

    โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพการ

ปลูกผักปลอดสารพิษ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

พ.ศ. 2557 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 18  ลําดับท่ี  7 

  

      

    โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ จํานวน 60,000 บาท 

      
  

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ       
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กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ฯลฯ  

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2560 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

พ.ศ. 2557 

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี  1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 18  ลําดับท่ี  8 

    โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ

สําหรับผูสูงอายุและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  

พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
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แกไขครั้งท่ี  1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 163  ลําดับ  19 

    โครงการอบรมใหความรูการปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมใหความรูการปองกัน

การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 9  ลําดับ 1  

      

    โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการสรางสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการและผูดอยโอกาส 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

การสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูพิการและ

ผูดอยโอกาสและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

พ.ศ. 2557 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 19  ลําดับ 10  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 696,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 696,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานแมกรณ จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานแมกรณ  

หมูท่ี 1 

      -  ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการ

สนับสนุนเพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานแมกรณ หมูท่ี 1  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    02  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเวียงหวาย  

หมูท่ี 2   

     - ตามหนังสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานเวียงหวาย หมูท่ี 2   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    03  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 บานสวนดอก จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสวนดอก  

หมูท่ี  3   

     - ตามหนังสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานสวนดอก หมูท่ี  3   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    04  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานแมสาด จํานวน 33,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานแมสาด  

หมูท่ี 4  

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานแมสาด หมูท่ี 4   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    05  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานเมืองรวง จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเมืองรวง   

หมูท่ี  5  

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน  บานเมืองรวง  หมูท่ี 5   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
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    06  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 บานปางมุง จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปางมุง หมูท่ี 6 

     - ตามหนังสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานปางมุง หมูท่ี 6   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    07  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานฝงหม่ิน  

หมูท่ี 7  

     - ตามหนังสือขอรับการ สนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    08  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8  บานใหม จํานวน 31,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานใหม หมูท่ี 8  

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานใหม หมูท่ี 8  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    09  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 บานปางกอก จํานวน 31,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปางกอก  

หมูท่ี  9   

     - ตามหนังสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานปางกอก หมูท่ี 9   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    10  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10  บานปางริมกรณ จํานวน 33,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปางริม

กรณ หมูท่ี 10   

     - ตามหนังสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานปางริมกรณ หมูท่ี 10  ลง

วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
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    11  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 บานปางปาออ จํานวน 31,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปางปาออ  

หมูท่ี 11  

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานปางปาออ หมูท่ี 11   

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    12  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12  บานหนองเขียว จํานวน 33,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  

บานหนองเขียว หมูท่ี 12   

     - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการ ขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานหนองเขียว หมูท่ี 12  

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

      

    13  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13  บานปาสักทอง จํานวน 32,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปาสักทอง  

หมูท่ี 13  

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาหมูบานยั่งยืน บานปาสักทอง หมูท่ี 13 

 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2563   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 21-33 ลําดับ 12-24 
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    14  อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ จํานวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ 

      - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลแมกรณ  ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ.  2563 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 173 ลําดับ 36 

      

    15  อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลแมกรณ จํานวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกลุมชมรมผูสูงอายุตําบล 

แมกรณ  

     - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมกรณ ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)   

พ.ศ.  2563 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 173 ลําดับ 37 

      

    16  อุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ จํานวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุตําบล 

แมกรณ 

       - ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   
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พ.ศ.  2563 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี  1/2562  ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา  176  ลําดับ 42 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมกรณประจําป จํานวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันประชาชน 

ตําบลแมกรณ  ประจําป  2564 

     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 178 ลําดับท่ี 1  

  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 113,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 105,000 บาท 

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานในวันสําคัญของชาติ  งานพิธี

ทางศาสนาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ  เปนตน  

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381  

ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิก

จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรบัรองขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263)  

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีจอมจันทรประจําตําบลแมกรณ จํานวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีจอม

จันทร ประจําตําบลแมกรณ   

ประจาํป  2564 และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา  180  ลําดับท่ี  7 

      

    โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสืบสานจัดงานประเพณี

ลอยกระทง  ประจําป  2564  คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ  

(งานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน) 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 10 ลําดับท่ี  1 

      

    โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสืบสานจัดงานประเพณี

หลอเทียนพรรษาประจําป  2564 คาใชจายในการจัดงานตางๆ  

(งานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน) 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
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การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559   

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263)   

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา  18 ลําดับท่ี 1 

  งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเพ่ือ

ดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนํ้า 

พระธาตุดอยตุง ประจําป 2564 

     1. ตามหนังสือท่ี ชร 0118.1/ว 1958   

ลงวันท่ี 8  เมษายน 2563 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559  และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี  2)   

พ.ศ.  2563 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี 2 หนา 184  ลําดับท่ี 13 
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 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 120,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    โครงการจางเหมาปรบัปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีราชการ

ภายในตําบลแมกรณ 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนตัด

หญา,ตัดก่ิงไม ในแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติมครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  4 หนา 41  ลําดับ  4 

      

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  สถานท่ีทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว   

ทามวงขาว  บานแมสาด หมูท่ี  4 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน  

ตัดหญา , ตกแตงสวนหยอม  ปลูกตนไมดอกไมประดับในแหลง

ทองเท่ียว  ปรับเกรดพ้ืนท่ีจอดรถและคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  4  หนา 39  ลําดับ  2 

    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว   

หนองชางคต  บานใหม  หมูท่ี  8 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนตัดหญา

, ตกแตงสวนหยอม  ปลูกตนไมดอกไมประดับ  ปรับเกรดพ้ืนท่ี

จอดรถและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว ประจําปงบประมาณ 2564 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 4  หนา 40 ลําดับ  3 

      

    โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานทอเท่ียวโดยชุมชน บานปางปาออ 

หมูท่ี 11 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนตัดหญา

, ตกแตงสวนหยอม  ปลูกตนไมดอกไมประดับ  ปรับเกรดพ้ืนท่ี

จอดรถและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว ประจําปงบประมาณ 2564 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี 4  หนา 273  ลําดับ  8 
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    โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  บานเมืองรวง หมูท่ี 5 จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานทองเท่ียวโดย

ชุมชน  บานเมืองรวง หมูท่ี 5  และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ประจําป

งบประมาณ 2564 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี 4  หนา 269  ลําดับ  5 

      

    โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  บานแมสาด หมูท่ี 4 จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานทองเท่ียวโดย

ชุมชน  บานแมสาด หมูท่ี 4 และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ประจําป

งบประมาณ 2564 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว (00264)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562  ยุทธศาสตรท่ี 4  หนา 271  ลําดับ  6 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 2,996,026 บาท 

  งบลงทุน รวม 2,996,026 บาท 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 2,996,026 บาท 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

(ซอย 2) 

จํานวน 394,101 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 696.00 ตารางเมตร  ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ  ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง ซอย 2  บานแมกรณ  หมูท่ี 1 

ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย เริ่มตน  

บานนายชื่น ศิริชุมภู บานเลขท่ี 85 ถึงถนนภายในไรบุญรอดฯ  

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 573338,2194217  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 573193, 2194266 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  6  ลําดับท่ี  1 

      

    02 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 

(ซอย 4) 

จํานวน 225,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   
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สถานท่ีกอสราง ซอย 4  บานเวียงหวาย  หมูท่ี 2  

ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เริ่มตน บานในฝน บานเลขท่ี 130 ถึงบานนายจํารัส มะโนใจ  

บานเลขท่ี 194      

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 577054,2193411  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 577014, 2193328 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 1  หนา 11 ลําดับท่ี 1 

    03 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสวนดอก หมูท่ี 3 

(ซอยจิตตเมตต) 

จํานวน 225,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง ซอย จิตตเมตต  บานสวนดอก  หมูท่ี 3  

ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เริ่มตน บานนายประสิทธิ ์ พินทอง บานเลขท่ี 141  

ถึง บานนายกําพล  สินันตา บานเลขท่ี 83  

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 576519,2193411  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 577014, 2193328 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 7 ลําดับท่ี 2 

    04 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสาด  หมูท่ี 4 

(ซอยกลางทุง) 

จํานวน 219,582 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 390.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง ซอยกลางทุง  บริเวณบานนายอารีย  พรมเลข   

บานแมสาด  หมูท่ี 4 ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย เริ่มตน เชื่อมตอถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงถนนลูกรงั

เดิม   

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 574409,2194613  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 574359, 2194530 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  8  ลําดับท่ี  3 
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    05 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองรวง หมูท่ี 5  

(ซอยบานนายบุญชวน) 

จํานวน 112,380 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 272.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  สถานท่ีกอสราง  

ซอยบานนายบุญชวน  บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตน บานนางเข็มเพชร  

พรมสุวรรณ บานเลขท่ี 111/1 ถึงบานนายบุญสม รัตนะ  

บานเลขท่ี 65   

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 575187,2194325  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 575192, 2194259 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 13 ลําดับท่ี 2 

      

    06 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองรวง หมูท่ี 5  

(ซอยทานตะวัน) 

จํานวน 189,353 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 336.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  สถานท่ีกอสราง  

ซอยทานตะวัน  บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตน บานนายสันติ   

ปาละวัน บานเลขท่ี 124/2 ถึงบานนายนิรันทร  เกษมราษฎร   

บานไมมีเลขท่ี  

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 574409,2194613  
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จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 574359, 2194530 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา  14 ลําดับท่ี 3 

    07 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางมุง  หมูท่ี 6  

(ซอย 2) 

จํานวน 225,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง ซอย 2  (ทางไปอางเก็บนํ้าแมหาง)  

บานปางมุง  หมูท่ี 6 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตน เชื่อมตอถนน ค.ส.ล.

เดิมถึงถนนลูกรังเดิม   

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 572626,2193672  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 572582, 2193767 

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง
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ท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 8 ลําดับท่ี 4 

    08 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 

(ซอยเดนตะเคียน) 

จํานวน 339,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 600.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง  ซอย เดนตะเคียน  บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7  

ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เริ่มตน เชื่อมตอถนน ค.ส.ล.เดิมถึงบานนายจําป  จันทรเขียว  

บานเลขท่ี 73   

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 573338,2194217  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 573193, 2194266 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  9  ลําดับท่ี 5   

      

    09 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก

จํานวน 5 จุด  บานปางกอก หมูท่ี 9 

จํานวน 163,710 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนสาย

หลัก ปริมาณงานจํานวน  5 จุด  พรอมปายโครงการ  

จุดท่ี 1 ซอย 1  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  

ปริมาณงานไมนอยกวา 36 ตร.ม. 

จุดท่ี 2 ซอย 3 เชื่อมซอย 4  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

ยาว 23.00 เมตร ปริมาณงานไมนอยกวา 92 ตร.ม. 

จุดท่ี 3 ซอย 5  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร  

ปริมาณงานไมนอยกวา 44 ตร.ม. 
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จุดท่ี 4 ซอย 9  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร  

ปริมาณงานไมนอยกวา 58 ตร.ม. 

จุดท่ี 5 ซอย 11  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร  

ปริมาณงานไมนอยกวา 33 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง บานปางกอก   หมูท่ี 9 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 10 ลําดับท่ี 7 

    10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางริมกรณ  

หมูท่ี 10 (ซอย 7/1) 

จํานวน 180,256 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 318.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  สถานท่ีกอสราง  

ซอย 7/1  บานปางริมกรณ   หมูท่ี 10 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตน  

บานนางขันแกว  อินตะวงค บานเลขท่ี 164 ถึงบาน 

นางพุฒ ไรโพธา บานเลขท่ี 42       

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 570145,219481  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 570079, 2194774 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  11  ลําดับท่ี  8   

    11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 

(ซอย 8/1) 

จํานวน 83,970 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง  

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  สถานท่ีกอสราง  ซอย 8/1   

บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เริ่มตน บานนายถนอม อินตะวงค บานเลขท่ี 323  

ถึงบานนายลอบ ีเซกังกู  บานเลขท่ี 376  

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 569780,2194750  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 569776, 2194713 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 15 ลําดับท่ี 4 
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    12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางปาออ   

หมูท่ี 11  (ซอย 2) 

จํานวน 225,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง  ซอย 2  บานปางปาออ  หมูท่ี 11  

ตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

เริ่มตน เชื่อมตอถนน ค.ส.ล.เดิมถึงถนนลูกรังเดิม 

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 569058,2195791  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 569014, 2195855 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  12  ลําดับท่ี  9   

      

    13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเขียว  

หมูท่ี 12  (ซอย 2) 

จํานวน 184,874 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 324.00  ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล

ทาง พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง ซอย 2 บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 ตําบลแมกรณ   

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   

เริ่มตนบานนางซางเหมย  แซแสง  บานไมมีเลขท่ี  

ถึงบานนายจะหา จะสี บานเลขท่ี 46  

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 575956,2197242  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NE 576027, 2197204 
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     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 หนา 12 ลําดับท่ี10   

    14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานปาสักทอง  

หมูท่ี 13  (เชื่อมตอถนน คสล.เดิม) 

จํานวน 225,600 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

สถานท่ีกอสราง บานปาสักทอง   หมูท่ี 13 ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตนเชื่อมตอถนน ค.ส.ล.

เดิมถึงถนนลูกรังเดิม 

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด NE 576160,2195227  

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  NE 576106, 2195302 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  1  หนา  13  ลําดับท่ี 11 
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แผนงานการเกษตร 

 งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 90,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    โครงการทําแนวกันไฟ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการทําแนวกันไฟ  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี  5 หนา 22 ลําดับ 2  

      

    โครงการบํารุงรักษา 1 ทองถ่ิน 1 ถนนสวย ใสใจสิ่งแวดลอม ถนน

สายบานเวียงหวายถึงบานสวนดอก 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

บํารุงรักษา 1 ทองถ่ิน 1 ถนนสวย ใสใจสิ่งแวดลอมถนนสายบาน

เวียงหวายถึงบานสวนดอก และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ 

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 24 ลําดับ 5  
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    โครงการปลูกปาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปลูกปาเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรต ิและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ   

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2562 ยุทธศาสตรท่ี  5 หนา 298  ลําดับ 1 

      

    โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหา 

ไฟปาและหมอกควัน   

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา 23 ลําดับ 3 

      

    โครงการรณรงคลดการเผา ลดหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงคลดการเผา  

ลดหมอกควัน และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  
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งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563  ยุทธศาสตรท่ี 5 หนา  23  ลําดับ 4  

    โครงการอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก จํานวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก

และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  

     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542  

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการเกษตร (00320)  

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  5 หนา  21  ลําดับ  1  
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 13,242,080 บาท 

  งบกลาง รวม 13,242,080 บาท 

   งบกลาง รวม 13,242,080 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,732 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคม  

พนักงานจางอบต. แมกรณ   

    1. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   

ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  

และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่องการจายเงิน

เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 

     2. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนท่ีสุด   

ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557  

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัดและ  

ก.เมืองพัทยา 

     3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  

และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558   

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินคาสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง  

อบต. แมกรณ  

    1. ตามหนังสือ ท่ี ชร 0030/26979 ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2561 เรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561         

    2. ตามหนังสือ ท่ี รง 0625/ว 5344 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 เรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2561   

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  
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   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,254,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลแมกรณ  

ประจาํปงบประมาณ 2564  

     1. ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ  

ประจาํป 2564 และประกาศเพ่ิมเติม ฯลฯ  

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ  

ประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ

โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล

ภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส

ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3886  

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนว ทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไขครัง้

ท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2  หนา 16 ลําดับท่ี 1  

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,236,800 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเบี้ยความพิการในตําบลแมกรณ ประจาํป

งบประมาณ 2564 ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ย 

ยังชีพ ประจาํป 2564 และประกาศเพ่ิมเติม ฯลฯ 

     1. ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยัง

ชีพ ประจาํป 2563 และประกาศเพ่ิมเติมฯ ฯลฯ  

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ  

ประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ

โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล

ภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส

ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
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     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3886  

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง  (00410)  

งานงบกลาง (00411)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 16 ลําดับท่ี 2  

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 144,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในตําบลแมกรณ โดยผูปวยเอดส

จะตองเปนผูปวยท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมี

ความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และเปนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ

ความหลักเกณฑการจดัสรรงบประมาณ  

     1. ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ  

ประจําป 2564 และประกาศเพ่ิมเติมฯ ฯลฯ  

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ

โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพล

ภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส

ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3886  

ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

      4. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/

ว 531 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2550 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1957  

ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2551    

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  
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งานงบกลาง (00411)  

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

แกไขครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศาสตรท่ี  2 หนา 17 ลําดับ  3 

   สํารองจาย จํานวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนหรือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน เชน วาตภัย  อุทกภัย อัคคีภัยและ

สาธารณะภัยตาง ๆ ฯลฯ หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความ

เสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ หรือประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีตําบลแมกรณ  ไดรับความเดือดรอนหากไมรีบดําเนินการ

แกไขปญหา ฯลฯ  

     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ท่ี มท 0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม  2560  

เรื่อง ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการ

ชวยเหลืออุทกภัย ป 2560 

     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/

ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560เรื่อง การเตรียมความพรอมในการ

ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงป 2560  

     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0684  

ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการชวยเหลือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย  

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  
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   รายจายตามขอผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 31,776 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

   1. โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

เพ่ือจายเปนเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตราตามจํานวนท่ี

สวนกลางจัดสรรให) ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณ   

   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมกรณ 

เพ่ือจายเปนเงินคาสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตราตามจํานวนท่ี

สวนกลางจัดสรรให) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมกรณ  

     1. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   

ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  

และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่องการจายเงิน

เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 

     2. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัดและ  

ก.เมืองพัทยา 

     3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ(ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2558 

     4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0816.4/

ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  

      

    เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 126,900 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินสมทบ ตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี   

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2552  

     2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  
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แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  

   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 238,872 บาท 

      

  
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน(กบท.)  

     1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 33 ลงวันท่ี 29 สิ่งหาคม  2556  

     2. ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560 

เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน ประจําปงบ ประมาณ พ.ศ.2561 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)  
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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

งบ/หมวด/

ประเภท

รายจาย 

 
แผนงาน แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน

บริหาร 

งานท่ัวไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจายตามขอผูกพัน                         

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 31,776                     31,776 

เงินสมทบตามโครงการระบบ

หลักประกันสุขภาพ 
126,900                     126,900 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 144,000                     144,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,732                     141,732 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 10,254,000                     10,254,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000                     8,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

238,872                     238,872 

สำรองจาย 60,000                     60,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,236,800                     2,236,800 

งบบุค 

ลากร 

เงินเดือน 

(ฝายการ 

เมือง) 

เงินคาตอบแทนประจำ

ตำแหนงนายก/รองนายก 
                    42,120 42,120 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                    2,404,800 2,404,800 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
                    86,400 86,400 
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องคการบริหารสวนตำบล 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     514,080 514,080 

 

 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก 
                    42,120 42,120 

เงินเดือน 

(ฝาย

ประจำ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง           833,400     1,211,400 162,360 1,033,800 3,240,960 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง           64,740     144,000   96,000 304,740 

เงินเดือนพนักงาน           759,240     2,730,540 228,060 5,062,320 8,780,160 

เงินวิทยฐานะ                 168,000     168,000 

เงินประจำตำแหนง           42,000     84,000   252,000 378,000 

งบ

ดำเนิน 

งาน 

คาตอบ 

แทน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           8,800     20,200 5,800 102,100 136,900 

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการ

อันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

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

คาเชาบาน           102,000     60,000 42,000 348,000 552,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

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

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ                         

คาจางเหมาบริการงานจาง

ออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสราง 

          5,000           5,000 

คาจางเหมาบริการทำความ

สะอาดสำนักงาน 
                    216,000 216,000 

คาจางเหมาประชาสัมพันธ                     108,000 108,000 

คาจางเหมารักษาความ

ปลอดภัย 
                    84,000 84,000 
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คาจางเหมาอื่น ๆ           10,000     62,510 648,000 370,000 1,090,510 

คาเชาทรัพยสิน                     36,000 36,000 

  

โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิ

ทัศน สถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่ราชการภายในตำบล

แมกรณ 

      30,000               30,000 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรอง

และพิธกีาร 
      50,000             20,000 70,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ 

                        

(1)โครงการจัดต้ังศูนยการ

เรียนรูการบริหารจัดการขยะ 

หมูบานนาอยูและพอเพยีง 

บานใหม หมูที ่8 

          20,000           20,000 

(10)โครงการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการ

ขยะ 

          30,000           30,000 

(2)โครงการบานใหม หมูที ่8 

หมูบานตนแบบในการบริหาร

จัดการขยะ หมูบานนาอยูและ

พอเพียง 

          20,000           20,000 

(3)โครงการบานสวนดอก  

หมูที่ 3 หมูบานตนแบบในการ

บริหารจัดการขยะ หมูบานนา

อยูและพอเพียง 

          20,000           20,000 

(4)โครงการฝกอบรม ศึกษาดู

งาน เพิ่มประสิทธภิาพบาน
          30,000           30,000 
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สวนดอก หมูที่  3  และบาน

ใหม หมูที่ 8 เพือ่มุงสูหมูบาน

ตนแบบในการบริหารจัดการ

ขยะ หมูบานนาอยูและพอ 

เพียงภายใตแนวคิด "บานป

สอนบานนอง" 
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(5)โครงการประชุม สรุปผล

การดำเนินงานการบริหาร

จัดการขยะ ประจำป

งบประมาณ 2563 และ

กำหนดทิศทางการบริหาร

จัดการและการดำเนินงานการ

บริหารจัดการขยะ ประจำป

งบประมาณ 2564 

          20,000           20,000 

(6)โครงการอบรมศึกษาดูงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรม 

การบริหารจัดการขยะ 13 

หมูบาน 

          20,000           20,000 

(7)โครงการ "Big Cleaning 

Day  ประจำปงบประมาณ 

2564" 

          50,000           50,000 

(8)โครงการขนสงกอน 

พลาสติก และกอนกลองนม 

ไปจำหนาย 

          10,000           10,000 

(9)โครงการยกยองครัวเรือน

ตนแบบในการบริหารจัดการ

ขยะและรักษาส่ิงแวดลอม 

          50,000           50,000 

1).คาลงทะเบียนและคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ 
                    100,000 100,000 

2.คาใชจายโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ประจำป 

                    50,000 50,000 

คาใชจายคาของขวัญของ

รางวัล หรือเงินรางวัล 
                    5,000 5,000 
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คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
          30,000     30,000 10,000 80,000 150,000 

คาใชจายเพื่อการเลือกต้ัง                     100,000 100,000 
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชน

ตำบลแมกรณประจำป 
      100,000               100,000 

  

โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
              10,000       10,000 

โครงการคายเด็กและเยาวชน

ตำบลแมกรณ 
        5,000             5,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 
                5,000     5,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม/ 

วันพอแหงชาติ 
                10,000     10,000 

โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน         20,000             20,000 

โครงการดูแลผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 
            5,000         5,000 

โครงการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดยา

เสพติด 
                  10,000   10,000 

โครงการทำแนวกันไฟ   10,000                   10,000 

โครงการบำรุงรักษา 1 ทองถิ่น 

1 ถนนสวย ใสใจส่ิงแวดลอม 

ถนนสายบานเวียงหวายถึงบาน

สวนดอก 

  30,000                   30,000 

โครงการประชุมประชาคม,การ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

และผลการปฏิบัติงานประจำป 

ขององคการบริหารสวนตำบล 

แมกรณ 

                    10,000 10,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถาน 

ที่ทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่ว   

ทามวงขาว  บานแมสาด หมูที่ 4 

      30,000               30,000 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถาน 

ที่ทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่ว  

หนองชางคต บานใหม  หมูที่  8 

      30,000               30,000 

 
 

  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หมูบานทอเที่ยวโดยชุมชน 

บานปางปาออ หมูที่ 11 

      10,000               10,000 

โครงการปลูกปาเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติ 
  10,000                   10,000 

โครงการปองกันการติดเชื้อ 

เอช ไอ ว ีในกลุมเด็กและ

เยาวชน 

        5,000             5,000 

โครงการปองกันแกไขปญหาไฟ

ปาและหมอกควัน 
  10,000                   10,000 

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม 

                  20,000   20,000 

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต 

                  20,000   20,000 

โครงการฝกซอมแผนปองกัน

สาธารณภยัใหกับประชาชนใน

พื้นที่ตำบลแมกรณ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ และพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม แกผูบริหาร 

                    50,000 50,000 
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พนักงานสวนตำบล พนกังาน

จาง และสมาชกิสภาองค 

การบริหารสวนตำบลแมกรณ 

โครงการฝกอบรมการปองกัน

และระงับอัคคีภัยในสถานที่

ราชการ 

                  10,000   10,000 
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ 

การจิตอาสาภยัพิบัติประจำ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                  40,000   40,000 

โครงการฝกอบรมชุดรักษา

ความสงบเรียบรอยตำบล 

แมกรณ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝกอบรมทบทวนและ

เพิ่มศักยภาพและความรูใหแก 

อปพร.และประชาชนตำบล 

แมกรณทุกภาคสวน 

                  10,000   10,000 

โครงการฝกอบรมอาชพีใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ตำบล 

แมกรณ 

        10,000             10,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 
              10,000       10,000 

โครงการพนหมอกควันในพื้นที่

ตำบลแมกรณ 
              150,000       150,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส 
        5,000             5,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูพกิาร 
        5,000             5,000 

โครงการรณรงคควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออก 
              10,000       10,000 

โครงการรณรงคปองกันโรค

ตางๆ ในตำบลแมกรณ 
              10,000       10,000 

โครงการรณรงคลดการเผา ลด

หมอกควัน 
  10,000                   10,000 

โครงการโรคระบาดหรือภยั               5,000       5,000 
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พิบัติในพื้นที่ 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที ่
                20,000     20,000 
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

        10,000             10,000 

โครงการสงเสริมใหชุมชุนมีการ

จัดทำแผนชุมชน 
                    2,000 2,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 
                931,910     931,910 

โครงการสรงน้ำพระธาตุศรี

จอมจันทรประจำตำบล 

แมกรณ 

      5,000               5,000 

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยรานารี 

              65,000       65,000 

โครงการสำรวจขอมูลจำนวน

สัตวและขึ้นทะเบยีนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 

              8,000       8,000 

โครงการสืบสานจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 
      20,000               20,000 

โครงการสืบสานจัดงาน

ประเพณีหลอเทียนพรรษา 
      30,000               30,000 

โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชน  บานเมืองรวง หมูที่ 5 
      10,000               10,000 

โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย       10,000               10,000 



277 
 

ชุมชน  บานแมสาด หมูที่ 4 

โครงการใหความรูประชาชน

เกี่ยวกบัการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในที่อยูอาศัยและ

หอพัก 

                  5,000   5,000 

โครงการอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
                30,000     30,000 

โครงการอบรมพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพอาหารปลอดภัย

ตำบลแมกรณ 

        20,000             20,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

และศึกษาดูงานของผูบริหาร

ทองถิ่น  สมาชกิสภาองคการ

บริหารสวนตำบลแมกรณ  

พนักงานสวนตำบล พนกังาน

จางองคการบริหารสวนตำบล

แมกรณ 

        150,000             150,000 

โครงการอบรมและสงเสริม

อาชีพการปลูกผักปลอด

สารพิษ 

        10,000             10,000 

โครงการอบรมและสงเสริม

อาชีพใหกบักลุมพัฒนาสตรี

ตำบลแมกรณ 

        60,000             60,000 

โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ

สำหรับผูสูงอาย ุ
        150,000             150,000 

โครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและ

สตรี 

        10,000             10,000 
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โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกบัการสรางสมรรถภาพ

ทางรางกายและจิตใจของผู

พิการและผูดอยโอกาส 

        10,000             10,000 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 
  20,000                   20,000 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม           100,000     50,000   60,000 210,000 

คาวัสดุ 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย                   20,000   20,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง                 5,000   20,000 25,000 

วัสดุคอมพิวเตอร           15,000     20,000   60,000 95,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ           20,000         10,000 30,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน           30,000     50,000   240,000 320,000 

วัสดุกีฬา                 3,000     3,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง                   10,000   10,000 

วัสดุงานบานงานครัว                 20,000   20,000 40,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
                  20,000   20,000 

คาอาหารเสริม (นม)                 873,461     873,461 

วัสดุกอสราง           30,000     20,000     50,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร           5,000     3,100   5,000 13,100 

วัสดุสำนักงาน           20,000     30,000   104,034 154,034 

วัสดุอื่น           5,000         5,000 10,000 

คาสาธาร คาบริการส่ือสารและ                 10,000   40,000 50,000 
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ณูปโภค โทรคมนาคม 

คาไฟฟา                 30,000   200,000 230,000 

คาบริการไปรษณีย                     10,000 10,000 

คาบริการโทรศัพท                     20,000 20,000 

งบ

ลงทุน 

คา

ครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน                         

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สำนกังาน                     2,290 2,290 

โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมต้ัง 

40 ชอง 
          16,500         22,000 38,500 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารบาน

เล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
                  5,290   5,290 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 

2 บานเปด 
                  9,800   9,800 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก

บานเล่ือนกระจก 3 ชั้น ขนาด 

4 ฟุต 

                    8,980 8,980 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก

บานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
          10,580         5,290 15,870 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก

บานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
                    8,000 8,000 

โครงการจัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก 

หนาโตะเหล็ก PVC 
                    7,800 7,800 

โครงการจัดซ้ือพาติชั่น           60,000           60,000 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร                         

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร

โนตบุก สำหรับงานสำนักงาน 
                16,000     16,000 
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โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานสำนักงาน 

                    48,000 48,000 

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับ

งานประมวลผล 

                    22,000 22,000 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

สำหรับงานสำนกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

                  17,000   17,000 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบ

ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer) 

                  4,300   4,300 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ

เลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด 

Network 

                8,900     8,900 

  

โครงการจัดซ้ือจอแสดงภาพ 

(หนาจอคอมพิวเตอร LCD) 
                    2,800 2,800 

ครุภัณฑการเกษตร                         

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอก

ควัน 
              118,000       118,000 

  

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำ

แบบจม (Submersible 

Pump) 

          21,000           21,000 

ครุภัณฑอื่น                         

โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงใน

อาคาร (ชุดดับเพลิงภายใน

อาคาร) 

                  95,000   95,000 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                         
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โครงการจัดซ้ือขาต้ังกลองแบบ

สามทอน 
                    4,500 4,500 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย 

(Access Point) 

                    5,400 5,400 

ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง                         

โครงการจัดซ้ือสายสงน้ำ

ดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
                  11,000   11,000 

โครงการจัดซ้ือสายสงน้ำ

ดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 
                  13,500   13,500 

คาท่ีดิน

และ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค                         

01 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน 

แมกรณ  หมูที ่1 (ซอย 2) 

    394,101                 394,101 

02 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานเวียงหวาย หมูที ่2 

(ซอย 4) 

    225,600                 225,600 

03 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสวน

ดอก หมูที ่3 (ซอยจิตตเมต) 

    225,600                 225,600 

04 โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน 

แมสาด หมูที ่4 (ซอยกลางทุง) 

    219,582                 219,582 

05 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเมืองรวง หมูที ่5 

(ซอยบานนายบุญชวน) 

    112,380                 112,380 

06 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานเมืองรวง หมูที ่5 
    189,353                 189,353 
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(ซอยทานตะวัน) 

07 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาง

มุง  หมูที่ 6  (ซอย 2) 

    225,600                 225,600 

08 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานฝง

หมิ่น  หมูที ่7 (ซอยเดน

ตะเคียน) 

    339,800                 339,800 

09 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนน

สายหลักจำนวน 5 จุด บาน

ปางกอก หมูที่ 9 

    163,710                 163,710 

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาง

ริมกรณ หมูที่ 10 (ซอย 7/1) 

    180,256                 180,256 

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานปางริมกรณ  หมูที ่

10 (ซอย 8/1) 

    83,970                 83,970 

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาง

ปาออ  หมูที ่11 (ซอย 2) 

    225,600                 225,600 
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13 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง

เขียว หมูที่ 12  (ซอย 2) 

    184,874                 184,874 

14 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานปา 

สักทอง หมูที่ 13 (เชื่อมตอ

ถนน คสล.เดิม) 

    225,600                 225,600 

กอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณอาคาร

อเนกประสงคประจำหมูบาน  

บานใหม หมูที ่8 

          302,669           302,669 

คาบำรุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงกอสราง 
                        

คาใชจายในการปรับปรุง/

ซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ 

                150,000     150,000 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่

จายใหแกเอกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภายนอกเพื่อให

ไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

                        

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่

จายใหแกเอกชนนิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซ่ึง

ส่ิงกอสราง 

          520,000           520,000 

งบราย 

จายอ่ืน 

รายจาย

อ่ืน 

รายจายอื่น                         

โครงการสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในเขตพื้นที่

ตำบลแมกรณ 

                    20,000 20,000 
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งบเงิน

อุดหนุน 

เงิน 

อุดหนุน 

เงินอุดหนุนเอกชน                         

01 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 1 บานแมกรณ 
        32,000             32,000 
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01 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 1 บานแมกรณ 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

  

02  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 2 บาน 

เวียงหวาย 

        32,000             32,000 

  

02 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 2 บาน 

เวียงหวาย ตามโครงการตาม

แนวพระราชดำริดาน

สาธารณสุข 

              20,000       20,000 

03  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 3 บานสวนดอก 
        32,000             32,000 

03 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 3 บานสวนดอก 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

04  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 4 บานแมสาด 
        33,000             33,000 

04 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 4 บานแมสาด 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

05  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 5 บานเมืองรวง 
        32,000             32,000 

05 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 5 บานเมืองรวง 
              20,000       20,000 
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ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

06  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 6 บานปางมุง 
        32,000             32,000 
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06 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 6 บานปางมุง 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

  
07  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 7 บานฝงหมิ่น 
        32,000             32,000 

  

07 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 7 บานฝงหมิ่น 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

08  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 8  บานใหม 
        31,000             31,000 

08 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 8 บานใหม  

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

09  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 9 บานปางกอก 
        31,000             31,000 

09 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 9 บานปางกอก 

ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

10  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 10  บานปาง 

ริมกรณ 

        33,000             33,000 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 10 บานปาง 

ริมกรณ  ตามโครงการตาม

              20,000       20,000 
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แนวพระราชดำริดาน

สาธารณสุข 

11  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 11 บานปางปา

ออ 

        31,000             31,000 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 11 บานปางปา

ออ  ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

  

12  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 12  บาน 

หนองเขียว 

        33,000             33,000 

12 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 12 บานหนอง

เขียว ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

13  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13  บานปาสัก

ทอง 

        32,000             32,000 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13 บานปาสัก

ทอง ตามโครงการตามแนว

พระราชดำริดานสาธารณสุข 

              20,000       20,000 

14  อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี

ตำบลแมกรณ 
        80,000             80,000 

15  อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ

ตำบลแมกรณ 
        100,000             100,000 

16  อุดหนุนศูนยการเรียนรู         100,000             100,000 
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โรงเรียนผูสูงอายุตำบลแมกรณ 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                         

โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) 
                10,000     10,000 

โครงการดำเนินการและ

สนับสนุนการดำเนินงานจัด

กิจกรรมของสวนราชการและ

องคกรจังหวัดเชียงราย 

                    50,000 50,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอำเภอ  

อำเภอเมืองเชียงราย 

                    40,000 40,000 

  

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตำบลแมกรณ 

                1,556,000     1,556,000 

โครงการสรางสรรคยุวเกษตร

ตามรอยเทาพอ 
                20,000     20,000 

โครงการสืบสานประเพณี

นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ

ดอยตุง 

      8,000               8,000 

รวม 13,242,080 90,000 2,996,026 333,000 1,166,000 3,330,929 5,000 646,000 8,423,021 1,442,110 12,325,834 44,000,000 
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