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องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

เขต/อ าเภอ เมอืงเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 

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

 
หมู ่13  ซอย  -   ถนนเดน่หา้ - ดงมะดะ   แขวง/ต าบล  แมก่รณ์ 

  เขต/อ าเภอ   เมอืงเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย    57000 
    

 
 
 
 

  

   

พื้นที ่ 108.45 ตารางกโิลเมตร 

  
 

 

ประชากรท ัง้หมด 7,020 คน 
 

ชาย 3,394 คน 
 

หญงิ 3,626 คน 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

               ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     

องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

        

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  42,500,000   บาท  
แยกเป็น   

 

 รายไดจ้ดัเก็บเอง 

 

 

หมวดภาษีอากร รวม 1,851,70
0 

บา
ท 

 

  

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านว
น 

1,625,70
0 

บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้
อยกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านว
น 

93,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้
อยกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีป้าย จ านว
น 

133,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้
อยกวา่เดมิ 

  

 

 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 113,550 บา
ท 

 

  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จ านว
น 

3,400 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านว
น 

29,850 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดิ
ม 

  

 

  

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย 
ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา 

จ านว
น 

200 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 
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คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านว
น 

2,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านว
น 

5,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้
อยกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านว
น 

1,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุ
ภาพ 

จ านว
น 

62,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้
อยกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านว
น 

1,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านว
น 

9,100 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้
ากกวา่เดมิ 

  

 

 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 240,000 บา
ท 

 

  

ดอกเบีย้ จ านว
น 

240,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัมา
กกวา่เดมิ 

  

 

 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 38,700 บา
ท 

 

  

คา่ขายแบบแปลน จ านว
น 

32,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัน้อ
ยกวา่เดมิ 

  

 
  

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านว 6,700 บา
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น ท 

    
ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัเทา่เ
ดมิ 

  

 รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 20,256,0
50 

บา
ท 

 

  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านว
น 

800,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านว

น 
8,903,45

0 
บา
ท 

 
    

ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านว
น 

2,287,00
0 

บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านว
น 

133,200 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีสุรา จ านว
น 

1,346,80
0 

บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  

ภาษีสรรพสามติ จ านว
น 

3,245,80
0 

บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ภาคหลวงแร่ จ านว
น 

52,000 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 

  

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านว
น 

41,800 บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
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คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมา
ยทีด่นิ 

จ านว
น 

3,446,00
0 

บา
ท 

 
    

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภา
ษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

 รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 20,000,0
00 

บา
ท 

 

  

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

จ านว
น 

20,000,0
00 

บา
ท 

 

    
ประมาณการเงนิอดุหนุนท ั่วไป  4,000,000  บาท 
ประมาณการเงนิอดุหนุนท ั่วไปก าหนดวตัถุประสงค์  16,000,0
00  บาท 
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สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแมก่รณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จงัหวดัเชียงรำย 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

        ทำ่นประธำนสภำ ฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแมก่รณ์ 

              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมก่รณ์  จะไดเ้สนอรำ่งข้อบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปีตอ่สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมก่รณ์อกีคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี 

คณะผู้บรหิำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแมก่รณ์จงึขอช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชิกทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี 
 1. สถำนะกำรคลงั 

  1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มีสถำนะกำรเงิน ดงัน้ี 

   1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 28,129,338.45 บำท 

   1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 8,921,237.38 บำท 

   1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 10,589,832.50 บำท 

   1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

   1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 3,018.69 บำท 

  1.2 เงินกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท 

 

 2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

  (1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 35,344,035.09 บำท ประกอบดว้ย 

   หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 1,979,050.61 

   หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต จ ำนวน 112,838.20 

   หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ จ ำนวน 189,227.67 

   หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 

   หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด จ ำนวน 5,100.00 

   หมวดรำยไดจ้ำกทุน จ ำนวน 0.00 

   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 14,935,538.61 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 18,122,280.00 

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 34,000.00 บำท 
 

  (3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 28,138,550.87 บำท ประกอบดว้ย 

   งบกลำง จ ำนวน 9,397,769.00 

   งบบคุลำกร จ ำนวน 9,354,261.00 

   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 5,038,880.87 

   งบลงทุน จ ำนวน 2,514,680.00 

   งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนวน 0.00 

   งบเงินอดุหนุน จ ำนวน 1,832,960.00 

   

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 14,950.00 บำท 

   

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 187,300.00 บำท 

   

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม 0.00 บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแมก่รณ์ 

อ ำเภอเมอืงเชียงรำย  จงัหวดัเชียงรำย 

        

          รำยรบัจรงิ ปี  
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

ประมำณกำร ปี 
2562 

รำยได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 1,853,342.95 1,775,000.00 1,851,700.00 

  หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 111,615.00 95,600.00 113,550.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 239,719.12 200,000.00 240,000.00 

  หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 38,900.00 10,000.00 38,700.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บเอง 2,243,577.07 2,080,600.00 2,243,950.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้อ

งถิน่ 

      

  หมวดภำษีจดัสรร 19,826,767.45 16,919,400.00 20,256,050.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่

นทอ้งถิน่ 

19,826,767.45 16,919,400.00 20,256,050.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 18,253,384.00 21,000,000.00 20,000,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่

น 

18,253,384.00 21,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 40,323,728.52 40,000,000.00 42,500,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจรงิปี 2560 ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 10,497,077.00 11,718,202.00 12,761,000.00 

  งบบคุลำกร 12,340,455.00 13,828,500.00 14,894,160.00 

  งบด ำเนินงำน 6,778,798.74 6,937,783.00 7,227,540.00 

  งบลงทุน 6,546,874.00 5,438,515.00 5,134,300.00 

  งบรำยจำ่ยอืน่ 0.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอดุหนุน 1,735,134.34 2,057,000.00 2,463,000.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 37,898,339.08 40,000,000.00 42,500,000.00 

รวม 37,898,339.08 40,000,000.00 42,500,000.00 
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สว่นที ่ 2 

 
 
 
 

ขอ้บญัญตั ิ

 
 
 

เรือ่ง 

 
 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ของ 

 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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 บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 11,539,850 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 760,600 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 8,662,030 

  แผนงานสาธารณสขุ 492,000 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,901,520 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,071,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 465,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,802,000 

  แผนงานการเกษตร 35,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 12,761,000 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 42,500,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 

  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

  อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

  

         แผนงานบริหารงานท ั่วไป 

            งาน/งบ งานบริหารท ั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม 

  งบบคุลากร 7,219,560 1,886,880 9,106,440 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 0 3,089,520 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,130,040 1,886,880 6,016,920 

  งบด าเนินงาน 1,651,310 666,800 2,318,110 

      คา่ตอบแทน 284,310 222,800 507,110 

      คา่ใช้สอย 847,000 394,000 1,241,000 

      คา่วสัดุ 300,000 50,000 350,000 

      คา่สาธารณูปโภค 220,000 0 220,000 

  งบลงทุน 19,300 0 19,300 

      คา่ครุภณัฑ์ 19,300 0 19,300 

  งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000 

      รายจา่ยอืน่ 20,000 0 20,000 

  งบเงินอดุหนุน 76,000 0 76,000 

      เงนิอดุหนุน 76,000 0 76,000 

                                        รวม 8,986,170 2,553,680 11,539,850 

   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

            งาน/งบ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรื

อนและระงบัอคัคภียั 

รวม 

   งบบคุลากร 315,600 315,600 

       เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 315,600 315,600 

   งบด าเนินงาน 429,000 429,000 

       คา่ตอบแทน 5,000 5,000 

       คา่ใช้สอย 424,000 424,000 

   งบลงทุน 16,000 16,000 

       คา่ครุภณัฑ์ 16,000 16,000 

                                          รวม 760,600 760,600 

    

แผนงานการศึกษา 

            งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วก ั

บการศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนแล

ะประถมศึกษา 

รวม 

  งบบคุลากร 1,563,120 2,355,480 3,918,600 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,563,120 2,355,480 3,918,600 

  งบด าเนินงาน 1,175,180 1,358,250 2,533,430 

      คา่ตอบแทน 50,000 24,800 74,800 

      คา่ใช้สอย 100,000 1,303,450 1,403,450 

      คา่วสัดุ 965,180 30,000 995,180 

      คา่สาธารณูปโภค 60,000 0 60,000 

  งบลงทุน 0 792,000 792,000 

      คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 792,000 792,000 

  งบเงินอดุหนุน 0 1,418,000 1,418,000 

      เงนิอดุหนุน 0 1,418,000 1,418,000 

                                        รวม 2,738,300 5,923,730 8,662,030 
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แผนงานสาธารณสขุ 

            งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วก ั

บสาธารณสขุ 

รวม 

   งบด าเนินงาน 229,000 229,000 

       คา่ใช้สอย 229,000 229,000 

   งบเงินอดุหนุน 263,000 263,000 

       เงนิอดุหนุน 263,000 263,000 

                                         รวม 492,000 492,000 

    

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

            งาน/งบ งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์ 

รวม 

   งบด าเนินงาน 10,000 10,000 

       คา่ใช้สอย 10,000 10,000 

                                        รวม 10,000 10,000 

    

แผนงานเคหะและชุมชน 

            งาน/งบ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วก ั

บเคหะและชุมชน 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิลู 

รวม 

  งบบคุลากร 1,553,520 0 1,553,520 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,553,520 0 1,553,520 

  งบด าเนินงาน 443,000 400,000 843,000 

      คา่ตอบแทน 98,000 0 98,000 

      คา่ใช้สอย 220,000 400,000 620,000 

      คา่วสัดุ 125,000 0 125,000 

  งบลงทุน 2,505,000 0 2,505,000 

      คา่ครุภณัฑ์ 2,500,000 0 2,500,000 

      คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 5,000 0 5,000 

                                        รวม 4,501,520 400,000 4,901,520 

   

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

            งาน/งบ งานสง่เสริมและสนบัสนุ

นความเขม้แข็งชุมชน 

รวม 

   งบด าเนินงาน 375,000 375,000 

       คา่ใช้สอย 375,000 375,000 

   งบเงินอดุหนุน 696,000 696,000 

       เงนิอดุหนุน 696,000 696,000 

                                        รวม 1,071,000 1,071,000 

    

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

            งาน/งบ งานกฬีาและนนัทนากา

ร 

งานศาสนาวฒันธรร

มทอ้งถิน่ 

งานวชิาการวาง

แผนและสง่เสริ

มการทอ่งเทีย่ว 

รวม 

 งบด าเนินงาน 150,000 115,000 190,000 455,000 

     คา่ใช้สอย 150,000 115,000 190,000 455,000 

 งบเงินอดุหนุน 10,000 0 0 10,000 

     เงนิอดุหนุน 10,000 0 0 10,000 

                   รวม 160,000 115,000 190,000 465,000 

 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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งาน/งบ งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้

นฐาน 

รวม 

   งบลงทุน 1,802,000 1,802,000 

       คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,802,000 1,802,000 

                          รวม 1,802,000 1,802,000 

    

แผนงานการเกษตร 

   งาน/งบ งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าแล

ะป่าไม ้

รวม 

   งบด าเนินงาน 35,000 35,000 

       คา่ใช้สอย 35,000 35,000 

                          รวม 35,000 35,000 

    

แผนงานงบกลาง 

            งาน/งบ งบกลาง รวม 

   งบกลาง 12,761,000 12,761,000 

       งบกลาง 12,761,000 12,761,000 

                           รวม 12,761,000 12,761,000 
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ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

                       โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล   พ.ศ. 2537  และแกไ้ขเพิ่มเตมิ  ฉบบัที ่ 6  มาตรา  87  จงึตรา 

ขอ้บญัญตัขิึ้นไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอเมืองเชียงราย 

 

 
ขอ้ 1. ข้อบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ขอ้ 2. ข้อบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 42,500,000 บาท 

 

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 42,500,000 บาท 

โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

         แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 11,539,850 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 760,600 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 8,662,030 

  แผนงานสาธารณสขุ 492,000 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,901,520 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,071,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 465,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,802,000 

  แผนงานการเกษตร 35,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 12,761,000 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 42,500,000 

         
 

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี  
 

         งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 

         

 

 

 

 

ขอ้ 6. 
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ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

          ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ 

    
 

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

    
 

   
 

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

   
(นายรตัพิงศ์  เทพสภุา) 

   

ต าแหน่ง  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

 

 

อนุมตัิ 
 

    

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

 
                                (นายประเสรฐิ  จติต์พลีชีพ) 

 
          ต าแหน่ง            นายอ าเภอเมอืงเชียงราย 
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สว่นที ่ 3 

 

รายละเอยีดประกอบขอ้บญัญตัริายจา่ย   

 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

 

ของ 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
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รายงานประมาณการรายรบั 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

  อ าเภอ เมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
          

  
  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,184,902.82 1,457,360.41 1,625,751.95 1,570,000.00 3.55 % 1,625,700.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 77,634.70 80,818.23 93,924.00 85,000.00 9.41 % 93,000.00 

     ภาษีป้าย 69,734.00 104,328.00 133,667.00 120,000.00 10.83 % 133,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,332,271.52 1,642,506.64 1,853,342.95 1,775,000.00     1,851,700.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 3,424.10 3,298.00 3,104.00 3,400.00 0.00 % 3,400.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 829.00 0.00 0.00 % 0.00 

     
คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 5,050.00 0.00 28,000.00 6.61 % 29,850.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่การโฆษณา 170.00 0.00 130.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,600.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 9,134.50 0.00 5,330.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 2,772.00 103,600.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
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     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 30,400.00 47,700.00 62,350.00 55,000.00 12.73 % 62,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั 
หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

14,100.00 15,700.00 29,850.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 3,300.00 0.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 8,222.00 1,000.00 810.00 % 9,100.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 4,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 67,972.60 175,348.00 111,615.00 95,600.00     113,550.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               

     ดอกเบีย้ 396,891.71 283,613.00 239,719.12 200,000.00 20.00 % 240,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 396,891.71 283,613.00 239,719.12 200,000.00     240,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คา่ขายแบบแปลน 165,600.00 30,500.00 32,200.00 5,000.00 540.00 % 32,000.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 84,302.50 20,114.00 6,700.00 5,000.00 34.00 % 6,700.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 249,902.50 50,614.00 38,900.00 10,000.00     38,700.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 583,941.85 450,069.60 800,376.53 584,000.00 36.99 % 800,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,500,526.06 7,780,840.03 8,208,717.11 7,600,000.00 17.15 % 8,903,450.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,572,587.95 2,573,071.34 2,551,263.67 2,566,400.00 -10.89 % 2,287,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 122,590.28 146,787.06 133,240.81 122,000.00 9.18 % 133,200.00 

     ภาษีสรุา 1,327,219.17 1,311,087.89 1,346,883.39 1,328,000.00 1.42 % 1,346,800.00 

     ภาษีสรรพสามติ 2,286,495.93 2,820,160.86 3,245,830.46 2,320,000.00 39.91 % 3,245,800.00 
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     คา่ภาคหลวงแร่ 34,814.82 46,096.77 52,494.27 34,000.00 52.94 % 52,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 65,424.91 44,510.87 41,862.21 65,000.00 -35.69 % 41,800.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 2,784,674.00 1,887,682.00 3,446,099.00 2,300,000.00 49.83 % 3,446,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 17,278,274.97 17,060,306.42 19,826,767.45 16,919,400.00     20,256,050.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 8,507,663.00 7,201,481.00 18,253,384.00 21,000,000.00 -4.76 % 20,000,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 8,507,663.00 7,201,481.00 18,253,384.00 21,000,000.00     20,000,000.00 

รวมทุกหมวด 27,832,976.30 26,413,869.06 40,323,728.52 40,000,000.00     42,500,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

        

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้   42,500,000   บาท   แยกเป็น 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,851,700 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 1,625,700 

    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
  

  
ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 93,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 133,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
 

  

 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 113,550 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จ านวน 3,400 

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จ านวน 29,850 

    
ประมาณการไวเ้ทา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดเ้ทา่เดมิ 

  

  
คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา จ านวน 200 

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 2,000 

    
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 

  

  
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 5,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 

  

  
คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 1,000 

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
  

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ จ านวน 62,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดน้้อยกวา่เดมิ 
 

  

  
คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 1,000 

    
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 

  

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 9,100 
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ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บไดม้ากกวา่เดมิ 
 

  

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 240,000 

  
ดอกเบีย้ จ านวน 240,000 

    
ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัมากกวา่เดมิ 
 

  

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 38,700 

  
คา่ขายแบบแปลน จ านวน 32,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัน้อยกวา่เดมิ 

  

  
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 6,700 

    
ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัเทา่เดมิ 
 

  

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 20,256,050 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 800,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,903,450 

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรมากกวา่เดมิ 
  

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 2,287,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 133,200 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
ภาษีสุรา จ านวน 1,346,800 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
ภาษีสรรพสามติ จ านวน 3,245,800 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 52,000 

    ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
  

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 41,800 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 

  

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จ านวน 3,446,000 

    
ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีทีผ่า่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดร้บัภาษีจดัสรรน้อยกวา่เดมิ 
 

  

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 20,000,000 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า จ านวน 20,000,000 
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ประมาณการเงนิอดุหนุนท ั่วไป  4,000,000  บาท 
ประมาณการเงนิอดุหนุนท ั่วไปก าหนดวตัถุประสงค์  16,000,000  บาท 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย    จงัหวดัเชียงราย 

    

  รายจ่ายจรงิ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป       

งานบริหารท ั่วไป       

  งบบคุลากร       

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 

    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 

    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 

    เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 86,400 7,200 79,200 

    เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 2,404,800 2,373,910 2,161,200 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 2,979,430 2,838,720 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

    เงนิเดือนพนกังาน 2,036,836 2,232,050 2,399,395 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 967 21,933 16,625 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 206,593 201,600 210,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 899,961 754,560 761,760 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 84,000 60,000 60,000 

    เงนิอืน่ๆ 0 0 0 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,228,357 3,270,143 3,447,780 

รวมงบบคุลากร 6,317,877 6,249,573 6,286,500 
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  งบด าเนินงาน       

  คา่ตอบแทน       

    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 238,728.98 248,700.4 277,631.1 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 17,500 12,600 19,940 

    คา่เช่าบา้น 35,104 85,569 102,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,905 10,340 19,700 

รวมคา่ตอบแทน 295,237.98 357,209.4 419,271.1 

  คา่ใช้สอย       

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 491,591 481,997 356,835 

      คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านกังาน 0 0 0 

      คา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 0 0 

      คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 0 0 

      คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 

      คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร 0 0 0 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 21,781 58,351 18,350 

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

      คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 0 0 0 

      คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั 1,000 1,000 500 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 64,650 57,813.68 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัเป็นคา่เบีย้เลี้ยง 0 0 0 

      คา่ใช้จา่ยเพือ่การเลือกต ัง้ 0 0 0 
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      คา่ใช้จา่ยเพือ่จดัเช่าเครือ่งถา่ยเอกสารใช้ในส านกังาน 0 0 0 

      คา่ด าเนินการ ตามโครงการ ส ารวจความพงึพอใจ  0 0 0 

      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนต่างๆ 10,636 0 0 

      คา่รบัวารสารวชิาการ 9,900 0 0 

      โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 0 0 

      โครงการประชุม/ประชาคม/จดัท าแผนยุทธศาสตร์,แผนพฒันาสามปี,ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์,แผนการด าเนินงาน 0 725 0 

      โครงการประชุม/ประชาคม/ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาและผลการปฏบิตังิานประจ าปี ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 1,470 2,075 0 

      โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ และผลการปฏบิตังิานประจ าปี ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 

      
โครงการประชุมประชาคม , การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ , ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และแผนด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 

      โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมนิผลแผนพฒันาและผลการปฏบิตังิานประจ าปี ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   0 0 1,425 

     
โครงการประชุมประชาคม,จดัท าแผนยุทธศาสตร์, การจดัท าแผนพฒันาสามปี ,  ข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ ,  แผนด าเนินงาน   

0 0 725 

      
โครงการประชุมประชาคม,จดัท าแผนยุทธศาสตร์,การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ี่, ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์,แผนด าเนินงาน 

0 0 0 

      โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 149,000 0 

      โครงการแผน่ดินธรรมแผ่นดินทอง 2,125 0 0 

      
โครงการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิราชการ และพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม แกผู่บ้ริหาร พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้ง และสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 

      โครงการพธิีท าบญุเปิดอาคารทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์(แหง่ใหม)่ฯ  ฯลฯ 0 0 0 

      โครงการสง่เสริมใหชุ้มชุนมกีารจดัท าแผนชุมชน 0 0 0 

      โครงการสวสัดกิารชุมชน 0 0 0 

      โครงการส ารวจความพงึพอใจ 11,000 11,000 11,000 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 118,467.74 191,464.6 106,354.96 

รวมคา่ใช้สอย 667,970.74 960,262.6 553,003.64 

  คา่วสัดุ       
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    วสัดุส านกังาน 125,573 157,882 217,441 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,297 7,428 2,245 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 143,466 62,638 30,500 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 9,550 59,300 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 141,378.75 144,796.56 151,069.08 

    วสัดุการเกษตร 0 0 0 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 18,084 7,900 0 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 28,325 41,670 34,250 

    วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 16,200 0 0 

    วสัดุอืน่ 26,925 9,265 900 

รวมคา่วสัดุ 501,248.75 441,129.56 495,705.08 

  คา่สาธารณูปโภค       

    คา่ไฟฟ้า 147,475.72 243,967.59 207,334.45 

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 12,836.15 10,303.15 5,691.65 

    คา่บรกิารไปรษณีย์ 14,570 6,011 5,056 

    คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 33,499.77 62,789.3 48,527.6 

รวมคา่สาธารณูปโภค 208,381.64 323,071.04 266,609.7 

รวมงบด าเนินงาน 1,672,839.11 2,081,672.6 1,734,589.52 

  งบลงทุน       

  คา่ครุภณัฑ์       

    ครุภณัฑ์ส านกังาน       
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โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานพนกัพงิ  มลี้อ  สามารถโยกและหมุนไดร้อบตวัขนาดกวา้ง  50  ซม.  ยาว  52  ซม. สงู  78 - 88  ซม. จ านวน  1  ตวั  
ราคาตวัละ2,000  บาท จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

0 0 1,980 

      โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานล้อเลือ่น 0 0 0 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร  0 0 0 

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดตดิผนงั(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  บทีียู  จ านวน  8  ตวั  ราคาตวัละ  28,000  บาท  
จดัซ้ือตามราคาบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ส านกังบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558 

167,200 0 0 

      โครงการจดัซ้ือตู้ 0 0 12,000 

      โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลือ่นทึบ 0 8,000 0 

      โครงการจดัซ้ือตูส้าขาโทรศพัท์ ขนาด 4 สายนอก  16  สายภายใน  พรอ้มตดิต ัง้ จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 0 0 36,000 

      โครงการจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลือ่น 0 0 0 

      โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท างาน ระดบั 3 - 6 0 0 0 

      
โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 120 เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมยีม หน้า TOP อยา่งหนา จ านวน  3  ตวั ๆ ละ 
2,100 บาท  

0 0 6,300 

      
โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด กวา้ง 60 เซนตเิมตร ยาว 180 เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมยีม หน้า TOP อยา่งหนา จ านวน 20 ตวั ๆ ละ 
2,500 บาท  

0 0 50,000 

      
โครงการจดัซ้ือโตะ๊พบัหน้าฟอเมกา้ขาว ขนาด กวา้ง 75 เซนตเิมตร ยาว 180 เซนตเิมตร  ขาชุบโครเมยีม หน้า TOP อยา่งหนา จ านวน 8 ตวั ๆ ละ 
2,700 บาท  

0 0 21,600 

      โครงการจดัซ้ือแผงก ัน้หอ้ง(พาร์ตชิ ั่น)แบบทึบ 0 6,770 0 

      จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0 0 0 

      จดัซ้ือโต๊ะท างานพรอ้มเกา้อีส้ านกัปลดั 0 0 0 

      
จดัซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา  หมู ่ 9  หน้าโตะ๊  9 น้ิวผลติจากไมส้กั  ลงรกัปิดทอง  พรอ้มโต๊ะแท่นใหญข่าสงิห์  จ านวน  1  ชุด 

0 0 18,000 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

      โครงการจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 896,000 0 0 

    ครุภณัฑ์การเกษตร       

       โครงการจดัซ้ือเครือ่งบดห ั่นยอ่ยอเนกประสงค์ 0 42,000 0 



28 
 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งสูบน ้าขนาดเล็ก 0 4,800 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพ ระบบดิจติอล 0 0 0 

      โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 0 34,990 0 

      โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์  แอล อ ีดี (LED TV) 0 0 0 

      จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล  6,700 0 0 

      จดัซ้ือเครือ่งมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งท าน ้าเย็น  0 0 0 

      โครงการจดัซ้ือตูเ้ย็นขนาด  9  ควิบกิฟุต 0 0 0 

      โครงการจดัซ้ือถงัตม้น ้าสเตนเลสไฟฟ้า 0 16,000 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

      เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 0 0 0 

      
โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์  ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว) 

0 0 15,900 

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังานส านกังาน 0 16,000 0 

      จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุส าหรบังานส านกังาน 0 0 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 1,069,900 128,560 161,780 

รวมงบลงทุน 1,069,900 128,560 161,780 

  งบรายจา่ยอืน่       

  รายจ่ายอืน่       

    รายจา่ยอืน่ 0 0 0 

      โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ 0 0 0 
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รวมรายจา่ยอืน่ 0 0 0 

รวมงบรายจา่ยอืน่ 0 0 0 

  งบเงินอดุหนุน       

  เงินอดุหนุน       

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 104,142.86 95,000 86,000 

      โครงการด าเนินการและสนบัสนุนการด าเนินงานจดักจิกรรมของสว่นราชการและองค์กรจงัหวดัเชียงราย 0 0 0 

      โครงการเพิ่มประสทิธิภาพศูนย์ปฏบิตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ  อ าเภอเมืองเชียงราย 0 0 0 

รวมเงนิอดุหนุน 104,142.86 95,000 86,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 104,142.86 95,000 86,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไป 9,164,758.97 8,554,805.6 8,268,869.52 

งานบริหารงานคลงั       

  งบบคุลากร       

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

    เงนิเดือนพนกังาน 835,080 1,203,722 1,266,360 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 235,800 219,500 108,000 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000 32,000 12,000 

    เงนิอืน่ๆ 0 0 0 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,148,880 1,497,222 1,428,360 

รวมงบบคุลากร 1,148,880 1,497,222 1,428,360 
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  งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 93,710 107,739.01 114,818.1 137,010 -92.7 % 10,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 22,600 19,700 20,000 20,000 0 % 20,000 

      คา่เช่าบา้น 67,100 103,500 107,500 114,000 42.11 % 162,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,267 7,120 12,530 20,200 52.48 % 30,800 

  รวมคา่ตอบแทน 189,677 238,059.01 254,848.1 291,210     222,800 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 106,830 368,815 342,135 297,320 -100 % 0 

        คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 0 100 % 226,000 

        คา่ใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทรพัย์สนิ 0 0 0 0 100 % 108,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        1).คา่ลงทะเบยีนและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 77,609.79 150,000 -80 % 30,000 

        2.คา่ใช้จา่ยโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บภาษีประจ าปี 0 0 0 0 100 % 20,000 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  51,698 82,944 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทรพัย์สนิ 94,330 0 0 0 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 3,140 10,000 0 % 10,000 

  รวมคา่ใช้สอย 252,858 451,759 422,884.79 457,320     394,000 
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  คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 42,304.5 71,987 93,610.1 60,000 -50 % 30,000 

      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,750 39,996 34,407 62,520 -76.01 % 15,000 

  รวมคา่วสัดุ 62,054.5 111,983 128,017.1 127,520     50,000 

  รวมงบด าเนินงาน 504,589.5 801,801.01 805,749.99 876,050     666,800 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        โครงการจดัซ้ือเกา้อีท้ างาน 0 980 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน พรีเมีย่ม 0 0 0 5,600 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน ระดบั 0 0 0 3,600 -100 % 0 

  

      

โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานพนกัพงิ  มลี้อ  
สามารถโยกและหมุนไดร้อบตวั  ขนาดกวา้ง  50  
ซม.  ยาว  52  ซม. สูง  78 - 88  ซม. จ านวน  
2  ตวั  ราคาตวัละ 2,000  บาท 
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด 

0 0 3,960 0 0 % 0 

        
โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

0 0 0 47,000 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือตู ้                                                                                       0 0 19,800 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือตูบ้านเลือ่น 0 21,560 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารลางเลือ่น 0 0 0 128,000 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  0 4,400 0 15,000 -100 % 0 
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      จดัซ้ือตู้รางเลือ่น 0 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือโต๊ะท างาน พรอ้มเกา้อี้ 0 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

        จดัซ้ือรถจกัรยายนต์ 0 0 44,000 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        เครือ่งเสยีงลอ้ลาก พกพา  0 0 24,000 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล   0 0 9,790 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ส ารวจ               

        โครงการจดัซ้ือล้อวดัระยะทางแบบระบบดจิติอล 0 0 7,500 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล  22,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังานส านกังาน   0 0 0 16,000 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบัประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรบังานส านกังาน 0 51,000 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุส าหรบังานส านกังาน 0 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 22,000 77,940 109,050 236,200     0 

  รวมงบลงทุน 22,000 77,940 109,050 236,200     0 

  รวมงานบรหิารงานคลงั 1,675,469.5 2,376,963.01 2,343,159.99 2,764,772     2,553,680 

  รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,840,228.47 10,931,768.61 10,612,029.51 11,031,356     11,539,850 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 48,720 2,473 0 0 0 % 0 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 277,251 251,160 261,000 271,560 4.07 % 282,600 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 56,062 48,000 44,460 44,220 
-

25.37 
% 33,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 382,033 301,633 305,460 315,780     315,600 

  รวมงบบคุลากร 382,033 301,633 305,460 315,780     315,600 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 24,549.53 20,720.7 21,532.5 23,550 
-

78.77 
% 5,000 

  รวมคา่ตอบแทน 24,549.53 20,720.7 21,532.5 23,550     5,000 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 288,000 294,446 288,000 -100 % 0 

        คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 0 100 % 324,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการ  แกไ้ขปญัหาและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงวนัช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557  0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการแกไ้ขปญัหาและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงวนัขึน้ปีใหม ่     ประจ าปี  2557      0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ 0 4,860 450 15,000 0 % 15,000 

        โครงการต ัง้จุดตรวจจุดสกดัยาเสพตดิ 9,900 0 0 0 0 % 0 
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     โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 0 23,820 0 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560   0 0 24,120 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 25,000 -20 % 20,000 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  0 34,200 0 0 0 % 0 

        โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บัประชาชนในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจ าปี 2557 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานทีร่าชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        โครงการฝึกอบรมชุดรกัษาความสงบเรียบรอ้ยต าบลแมก่รณ์ 0 0 5,400 10,000 0 % 10,000 

        โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ อปพร.ประจ าปีงบประมาณ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ อปพร.ประจ าปีงบประมาณ 2559 0 15,000 0 0 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ อปพร.ประจ าปีงบประมาณ 2560 0 0 5,900 0 0 % 0 

        โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั 10,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการสนบัสนุนสายตรวจอาสาในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์  0 0 7,500 0 0 % 0 

        โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในทีอ่ยู่อาศยัและหอพกั 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

        
โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารรกัษาความสงบงานป้องกนัภยัฯลฯ 
สายตรวจอปพร.ผู้น าชุมชน 

29,000 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 48,900 365,880 337,816 373,000     424,000 
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  คา่วสัดุ               

      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,500 0 0 0 0 % 0 

      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 0 0 0 0 % 0 

      วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0 13,020 0 0 0 % 0 

  รวมคา่วสัดุ 2,500 13,020 0 0     0 

  รวมงบด าเนินงาน 75,949.53 399,620.7 359,348.5 396,550     429,000 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุ 50,500 0 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือสปอร์ตไลท์ พรอ้มขาต ัง้ 0 0 3,350 0 0 % 0 

        จดัซ้ือเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 0 62,000 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือป้ายไฟสามเหลีย่มหยุดตรวจ  0 0 66,000 0 0 % 0 

        จดัซ้ือล าโพงฮอร์น  0 0 8,340 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        จดัซ้ือสญัญาณไฟวบัวาบและเสยีงสญัญาณไซเรนพรอ้มอปุกรณ์เครือ่งขยายเสยีง 46,500 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์               

        จดัซ้ือชุดกระดานแข็งรองนอน พรอ้มเข็มขดัรดั (spine board) 14,000 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โรงงาน               

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งเป่าลม  0 0 0 11,000 -100 % 0 

        จดัซ้ือเลือ่ยยนต์ ๑ เครือ่ง 14,000 0 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               

        โครงการจดัซ้ือถุงมือดบัเพลงิ  0 0 11,000 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือรองเทา้ดบัเพลงิ  0 0 15,600 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิชนิดยางสงัเคราะห์  0 0 25,000 0 0 % 0 

        จดัซ้ือท่อแยกน ้าดบัเพลิง 2 ทาง  8,000 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลิงชนิดยางสงัเคราะห์  12,000 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือหวัฉีดน ้าดบัเพลิงสามารถปรบัตวัเป็นล าตรงและฝอย  30,000 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรบัส านกังาน 0 0 0 0 100 % 16,000 

        
โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรบัประมวลผล  

0 0 15,900 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 175,000 62,000 145,190 11,000     16,000 

  รวมงบลงทุน 175,000 62,000 145,190 11,000     16,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 0 0 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0 

  รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 632,982.53 763,253.7 809,998.5 723,330     760,600 

  รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 632,982.53 763,253.7 809,998.5 723,330     760,600 
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แผนงานการศึกษา               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 264,783 404,652 436,300 463,020 73.02 % 801,120 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 17,215 8,480 660 -100 % 0 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 0 27,517 42,000 42,000 0 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 639,000 639,000 1.41 % 648,000 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 71,000 72,000 0 % 72,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 264,783 449,384 1,196,780 1,216,680     1,563,120 

  รวมงบบคุลากร 264,783 449,384 1,196,780 1,216,680     1,563,120 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 18,060.68 33,198.97 89,832.6 94,490 
-

89.42 
% 10,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000 

      คา่เช่าบา้น 8,850 0 0 0 100 % 20,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,520 4,740 6,200 10,000 0 % 10,000 

      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ตอบแทน 30,430.68 37,938.97 96,032.6 104,490     50,000 
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  คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 64,000 0 0 0 % 0 

        คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 0 100 % 50,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 16,382 38,154 71,428.41 70,000 
-

57.14 
% 30,000 

        คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 1,375 0 31,310 
-

36.12 
% 20,000 

        โครงการ สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา   0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการอบรมการจดัท าแผนและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  0 0 5,400 0 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 770 0 9,740 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 17,152 103,529 86,568.41 101,310     100,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 51,096 29,986 53,803 30,000 
-

33.33 
% 20,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 0 0 % 0 

      วสัดุงานบา้นงานครวั 15,958 47,743 31,799 20,000 -50 % 10,000 

      คา่อาหารเสริม (นม) 0 0 0 822,707 4.42 % 859,080 

      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 2,850 0 0 10,000 -50 % 5,000 

      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 79,008.75 64,272.65 60,900.42 96,000 
-

47.92 
% 50,000 

      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 0 0 0 100 % 3,100 

      วสัดุกีฬา 0 0 0 5,000 -40 % 3,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,160 19,962 49,650 30,000 -50 % 15,000 

      วสัดุอืน่ 740,196.2 797,618.94 713,714.72 0 0 % 0 
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รวมคา่วสัดุ 907,268.95 959,582.59 909,867.14 1,013,707     965,180 

   

 

  คา่สาธารณูปโภค               

      คา่ไฟฟ้า 18,031.11 17,698.52 16,252.49 17,500 128.57 % 40,000 

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,480.88 10,374.78 8,282.34 7,600 163.16 % 20,000 

  รวมคา่สาธารณูปโภค 26,511.99 28,073.3 24,534.83 25,100     60,000 

  รวมงบด าเนินงาน 981,363.62 1,129,123.86 1,117,002.98 1,244,607     1,175,180 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        โครงการจดัซ้ือเกา้อีส้ านกังานระดบัไหล่ 0 0 0 3,000 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 0 32,400 -100 % 0 

        โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  0 0 0 10,000 -100 % 0 

        จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  0 0 10,000 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์การศกึษา               

        โครงการจดัซ้ือจกัรธรรมดาอตุสาหกรรม 43,500 0 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัซ้ือจกัรอตุสาหกรรมแบบเย็บผา้ 0 15,000 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบัส านกังาน   ส าหรบัสว่นการศกึษา 0 16,000 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุส าหรบังานส านกังาน 0 0 0 0 0 % 0 
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 43,500 31,000 10,000 45,400     0 

   
 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               

        โครงการกอ่สรา้งศาลพระภมูเิจา้ทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   0 45,000 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 45,000 0 0     0 

  รวมงบลงทุน 43,500 76,000 10,000 45,400     0 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,289,646.62 1,654,507.86 2,323,782.98 2,506,687     2,738,300 

  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 302,700 555,774 1,233,165 1,314,540 28.4 % 1,687,920 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 0 0 0 21,000 100 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 540,000 756,000 566,870 563,760 -1.81 % 553,560 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 85,323 84,000 71,000 90,000 -20 % 72,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 928,023 1,395,774 1,871,035 1,989,300     2,355,480 

  รวมงบบคุลากร 928,023 1,395,774 1,871,035 1,989,300     2,355,480 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 134,459.26 161,230.99 134,747.4 156,600 
-

87.23 
% 20,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 0 100 % 4,800 
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รวมคา่ตอบแทน 134,459.26 161,230.99 134,747.4 156,600     24,800 

   

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 167,700 36,000 36,855.07 36,000 
-

100 
% 0 

      คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 0 0 0 100 % 36,000 

      คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 0 100 % 14,000 

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

      คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 0 19,910 0 0 0 % 0 

      คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพ่อแหง่ชาติ    0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการ สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา 723,600 850,999 0 0 0 % 0 

      โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา 0 0 7,240 20,000 0 % 20,000 

      โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 19,925 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพ่อแหง่ชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการพฒันาปรบัปรุงแหลง่เรียนรูข้องศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์ ฯ ฯลฯ 0 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์และศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
(งานมหกรรมการศกึษา) 

0 0 64,910 0 0 % 0 

      โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 0 0 1,169,290 1,102,277 4.29 % 1,149,550 

      โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 33,900 

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

      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท าศูนย์การเรียนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวยั ฯ  ฯลฯ 50,000 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 961,225 906,909 1,278,295.07 1,188,277     1,303,450 
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  คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 0 0 0 9,300 222.58 % 30,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 12,670 0 0 0 0 % 0 

      คา่อาหารเสริม (นม) 18,654.3 0 0 0 0 % 0 

      คา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 0 0 0 0 0 % 0 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,690 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่วสัดุ 35,014.3 0 0 9,300     30,000 

  รวมงบด าเนินงาน 1,130,698.56 1,068,139.99 1,413,042.47 1,354,177     1,358,250 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        โครงการจดัซ้ือตู ้2 บาน เปิดมอืจบับดิ 0 0 0 4,500 -100 % 0 

        พดัลมตดิผนงั 0 0 42,750 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        เครือ่งเล่น DVD 0 0 4,850 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        จดัซ้ือกล้องถา่ยรูป   3,990 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือโทรทศัน์ส ีขนาด 32 น้ิว 23,700 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือล าโพงช่วยสอน 3,900 0 0 0 0 % 0 

        โทรทศัน์  แอล อ ีดี ( LED TV) 0 0 16,500 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

        จดัซ้ือตูเ้ย็นส าหรบัโรงเรียนอบต. 9,700 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 0 0 0 16,000 -100 % 0 

        จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 0 0 15,900 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 41,290 0 80,000 20,500     0 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

        โครงการท าป้ายชือ่โรงเรียนองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 169,000 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

        คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 200,000 -25 % 150,000 

        
โครงการปรบัปรุงตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่งพรอ้มมุง้ลวด อาคารเรียน 
คสล. 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

0 0 0 0 100 % 473,000 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 200,000     792,000 

  รวมงบลงทุน 41,290 0 80,000 220,500     792,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,286,000 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960 -100 % 0 

        โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั (ปลูกพืชผกัสวนครวั) 0 0 0 0 100 % 10,000 

        โครงการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0 0 0 0 100 % 10,000 
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      โครงการจดักจิกรรมคา่ยวชิาการเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000 

       
โครงการตดิต ัง้ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนองค์การบริหารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

       โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 0 0 0 0 100 % 10,000 

       โครงการสง่เสริมคณุธรรมจรยิธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000 

       โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 1,348,000 

 รวมเงนิอดุหนุน 1,286,000 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960     1,418,000 

 รวมงบเงนิอดุหนุน 1,286,000 1,086,200 1,096,134.34 1,253,960     1,418,000 

 รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 3,386,011.56 3,550,113.99 4,460,211.81 4,817,937     5,923,730 

 รวมแผนงานการศกึษา 4,675,658.18 5,204,621.85 6,783,994.79 7,324,624     8,662,030 

 แผนงานสาธารณสขุ               

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               

   งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

     รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

       โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ 0 10,000 0 10,000 0 % 10,000 

       โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัสุนขับา้ 0 0 0 0 0 % 0 

       โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 0 0 0 47,000 
-

100 
% 0 

       โครงการพน่หมอกควนั 0 47,952.3 64,942.78 0 0 % 0 

       โครงการพน่หมอกควนัในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ 0 0 0 150,000 -20 % 120,000 
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      โครงการรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 0 3,002.1 0 5,000 600 % 35,000 

        โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามปณิธานศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี 

0 0 0 0 100 % 40,000 

        
โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี ประจ าปี 2561 

0 0 0 6,000 -100 % 0 

        โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ฯ 0 0 0 6,000 
-

33.33 
% 4,000 

        โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นสาธารณสขุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของ อสม. 0 199,950 0 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมสขุภาพผูสู้งอายุ  ประจ าปี  2559 0 146,600 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 0 407,504.4 64,942.78 244,000     229,000 

  รวมงบด าเนินงาน 0 407,504.4 64,942.78 244,000     229,000 
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  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ               

      
โครงการผา่ตดั-
ท าหมนัเพือ่ลดจ านวนสุนขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์พาหนะของโรคพษิสุนขับา้ในสนุขัและแมวไมม่เีจา้ของในพื้นทีจ่งัหวดัเชียงราย 

0 0 0 0 100 % 3,000 

    เงนิอดุหนุนเอกชน               

      01 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นแมก่รณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      02 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นเวียงหวาย ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      03 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นสวนดอก ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      04 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นแมส่าด ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      05 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นเมืองรวง ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      06 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นปางมุง้ ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      07 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นฝั่งหมิน่ ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      08 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นใหม ่ ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      09 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นปางกอก ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      10 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นปางรมิกรณ์  ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิ้านสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      11 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 บา้นปางป่าออ้  ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      12 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12 บา้นหนองเขียว ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

      13 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13 บา้นป่าสกัทอง ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     263,000 
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รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     263,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 0 407,504.4 64,942.78 244,000     492,000 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการพน่หมอกควนัเคมีป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกทีเ่กดิจากยุง  และป้องกนัโรคอืน่ทีเ่กดิจาก  ฯ  
ฯลฯ 

136,104.45 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 136,104.45 0 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 136,104.45 0 0 0     0 
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  งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0 

      เงนิอดุหนุนเอกชน 97,500 97,500 0 260,000 -100 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 97,500 97,500 0 263,000     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 97,500 97,500 0 263,000     0 

  รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 233,604.45 97,500 0 263,000     0 

  งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ               

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนเอกชน 0 0 0 0 0 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 0     0 

  รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 0 0 0 0     0 

  รวมแผนงานสาธารณสขุ 233,604.45 505,004.4 64,942.78 507,000     492,000 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์               

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดัต ัง้ชมรมผู้สงูอายุต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการดูแลผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 5,000 

        โครงการเยีย่มบา้นผู้พกิาร 0 0 0 0 100 % 5,000 

  รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 0     10,000 

  รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     10,000 

  รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     10,000 

  รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 291,000 333,360 346,020 376,080 61.84 % 608,640 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 0 100 % 24,000 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 614,288 746,640 767,280 789,600 2.95 % 812,880 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 104,870 109,740 97,020 79,620 
-

17.11 
% 66,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,052,158 1,231,740 1,252,320 1,287,300     1,553,520 

  รวมงบบคุลากร 1,052,158 1,231,740 1,252,320 1,287,300     1,553,520 
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  งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 124,354.85 110,027.8 92,119.5 129,620 
-

69.14 
% 40,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      คา่เช่าบา้น 36,000 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,200 3,520 4,400 6,000 0 % 6,000 

      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ตอบแทน 163,554.85 152,047.8 138,519.5 187,620     98,000 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 18,180 0 23,500 -100 % 0 

        คา่จา้งเหมาบริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง 0 0 0 0 100 % 80,000 

        คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 5,000 12,023.25 10,000 55,000 
-

45.45 
% 30,000 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 2,575 8,889 326,900 976,684 
-

89.76 
% 100,000 

  รวมคา่ใช้สอย 7,575 39,092.25 336,900 1,055,184     220,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 22,970 13,853 39,864 26,800 
-

25.37 
% 20,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 39,646 48,744 59,787 40,000 -50 % 20,000 

      วสัดุกอ่สรา้ง 208,945.2 183,915 62,073 140,200 -78.6 % 30,000 

      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0 0 0 0 100 % 30,000 
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    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 150 % 5,000 

      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 29,268 0 0 0 % 0 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,975 29,990 24,450 30,000 -50 % 15,000 

      วสัดุอืน่ 0 0 0 22,000 
-

77.27 
% 5,000 

  รวมคา่วสัดุ 279,536.2 305,770 186,174 261,000     125,000 

  รวมงบด าเนินงาน 450,666.05 496,910.05 661,593.5 1,503,804     443,000 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        จดัซ้ือตู้บานเลือ่นกระจก  0 0 5,100 0 0 % 0 

        จดัซ้ือโต๊ะท างานพรอ้มเกา้อีส้ าหรบัผูอ้ านวยการกองช่าง 0 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

        โครงการจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 0 0 0 729,000 -100 % 0 

        
โครงการจดัซ้ือรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เททา้ยตดิต ัง้เครนและกระเช้าซอ่มไฟฟ้า 
ขนาด 4 ตนั 6 ล้อ 

0 0 0 0 100 % 2,500,000 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        จดัซ้ือเครือ่วรบัสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM 23,000 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือเสยีงตามสายภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 0 43,200 0 0 0 % 0 

        ชุดเครือ่งเสยีง 0 0 0 150,000 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        ซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดิจติอล 3,990 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ส ารวจ               
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      จดัซ้ือเทปวดัระยะ  0 0 0 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล  แบบที ่1 (ขนาดไมน้่อยกวา่18.5 น้ิว) 0 0 21,900 0 0 % 0 

        
เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 
น้ิว)  

0 0 28,900 0 0 % 0 

        จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  22,000 0 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรบังานประมวลผล      0 21,000 0 0 0 % 0 

        จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet  Printer) 8,500 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 57,490 64,200 55,900 879,000     2,500,000 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      อาคารตา่ง ๆ               

        ตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้ง อบต.แหง่ใหม ่ 0 0 0 0 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

        คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 524,300 0 0 0 0 % 0 

        คา่ด าเนินการบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทีด่นิ และสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 0 0 % 0 

        คา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทีด่ิน และสิง่กอ่สรา้ง 0 585,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการซ่อมแซมปรบัปรุงหอ้งน ้าส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
พรอ้มป้ายโครงการ รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการตามทีอ่บต.แมก่รณ์ก าหนด  
ณ  ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ หมูท่ี ่13  ต าบลแมก่รณ์  
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

0 0 185,000 0 0 % 0 
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โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมฝายก ัน้ล าน ้ากรณ์ดว้ยการเรียงหนิใหญ่คละบรรจุในกลอ่ง 
Gabions จ านวน  2  จุด จุดที ่1 ฝายตวับน ขนาดยาว 18.00 เมตร สงู  0.50 
เมตร  
ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด  ณ บา้นปางกอก หมทูี ่9 ต าบลแมก่รณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

0 0 74,500 0 0 % 0 

  

      

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมฝายก ัน้ล าน ้ากรณ์ดว้ยการเรียงหนิใหญ่คละบรรจุในกลอ่ง 
Gabions จ านวน 1 จุด ขนาดยาว 14.00 เมตร สงู 1.50 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด ณ บา้นปางกอก หมทูี ่9 ต าบลแมก่รณ์  
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัชียงราย 

0 0 317,500 0 0 % 0 

  

      

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมฝายก ัน้ล าน ้ากรณ์ดว้ยการเรียงหนิใหญ่คละบรรจุในกลอ่ง 
Gabions จ านวน 2 จุด จุดที ่2 ฝายตวัลา่ง ขนาดยาว 14.00 เมตร สงู  1.00 เมตร  
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด ณ บา้นปางกอก หมทูี ่9 ต าบลแมก่รณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

0 0 134,500 0 0 % 0 

  

      

โครงการปรบัปรุงต่อเตมิอาคารส านกังานองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการตามที ่อบต.แมก่รณ์ก าหนด ณ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ หมูท่ี ่13 ต าบลแมก่รณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

0 0 67,000 0 0 % 0 

  

      

โครงการปรบัปรุงต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการตามทีอ่บต.แมก่รณ์ก าหนด ณ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่ 13  ต าบลแมก่รณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

0 0 40,000 0 0 % 0 
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ด าเนินการบ ารุงรกัษา ซอ่มแซม  ปรบัปรุง ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง เช่น คา่ปรบัปรุงอาคารสาธารณะ  ถนน  
ทอ่ระบาย  ทางระบายน ้า   สะพาน  ตดิต ัง้เคลือ่นยา้ยซ่อมแซม ปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น  
ระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร  ไฟฟ้าสาธารณะ  งานอาคาร  งานบ ารุงรกัษาทาง 
และสาธารณูปโภคตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นโยธา ฯลฯ   

0 0 657,000 0 0 % 0 

    คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง               

      คา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 0 0 72,500 10,000 -50 % 5,000 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 524,300 585,000 1,548,000 10,000     5,000 

รวมงบลงทุน 581,790 649,200 1,603,900 889,000     2,505,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0 140,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0 0 0 140,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 0 140,000     0 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,084,614.05 2,377,850.05 3,517,813.5 3,820,104     4,501,520 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

      โครงการจดัการขยะในหมูบ่า้น 0 50,360 0 87,000 
-

42.53 
% 50,000 

      โครงการจดัการขยะรีไซเคลิ 5,005 0 0 0 0 % 0 

      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ 0 0 33,040 50,000 0 % 50,000 

      โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะครวัเรือน 0 199,323 0 0 0 % 0 
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      โครงการประกวดและคดัเลือกครวัเรือนตน้แบบในการคดัแยกขยะและบริหารจดัการขยะในระดบัครวัเรือน 0 0 0 0 100 % 200,000 

      โครงการพฒันาและสง่เสริมหมูบ่า้นปลอดขยะต้นแบบ 0 0 0 83,000 20.48 % 100,000 

      โครงการหน้าบา้นน่ามองและการจดัการขยะมลูฝอย  บา้นหนองเขียว  หมูท่ี ่ 12 18,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการหมูบ่า้นคดัแยกขยะ  บา้นเวียงหวาย  หมูท่ี ่ 2   16,380 0 0 0 0 % 0 

      โครงการหมูบ่า้นสะอาด  หน้าบา้นน่าดู  หลงับา้นน่ามอง  พีน้่องสามคัค ี 0 0 141,198 0 0 % 0 

      โครงการอบรมศกึษาดูงานการคดัแยกขยะ 7,500 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 46,885 249,683 174,238 220,000     400,000 

รวมงบด าเนินงาน 46,885 249,683 174,238 220,000     400,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์อืน่               

      จดัซ้ือเครือ่งอดัขยะพลาสติก  0 64,000 0 0 0 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งอดัขยะพลาสติก  0 0 40,000 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 64,000 40,000 0     0 

รวมงบลงทุน 0 64,000 40,000 0     0 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 46,885 313,683 214,238 220,000     400,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,131,499.05 2,691,533.05 3,732,051.5 4,040,104     4,901,520 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               



57 
 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

       โครงการวนัสตรีสากลประจ าปี 2558 89,800 0 0 0 0 % 0 

      โครงการคา่ยครอบครวั 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการจดัเวทีเสวนาประชาคมสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์และจดัเก็บขอ้มลูความคดิเห็นฯ  ฯลฯ 0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการตลาดประชารฐั  ทอ้งถิน่สขุใจ 0 0 0 70,000 
-

57.14 
% 30,000 

      โครงการประชุมประจ าเดือน 20,250 0 0 0 0 % 0 

      โครงการป้องกนัการตดิเช้ือ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพการปลูกผกัปลอดสารพษิ  หมู ่ 5 0 20,000 0 0 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพการปลูกผกัปลอดสารพษิ  หมู ่5    0 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพท าขนมไทย หมู ่2 14,792 0 0 0 0 % 0 

      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุ 0 0 75,233 0 0 % 0 

      โครงการพฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวติผูป่้วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการพฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวติผูพ้กิาร 0 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการพฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการวนัสตรีสากล ประจ าปี 2559 0 9,950 0 0 0 % 0 

      โครงการวนัสตรีสากลประจ าปี 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการวนัสตรีสากลประจ าปี 2557 (12 มีนาคม ) 0 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการสง่เสริม สนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน 
และกจิกรรมสนบัสนุนการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน 

0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการสง่เสริมสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน และกจิกรรมสนบัสนุนการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน 1,775 0 0 0 0 % 0 
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โครงการอบรม อาหารปลอดภยัเพือ่รองรบัหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5  
“วถิชุีมชนหมูบ่า้นผกัปลอดสาร อาหารปลอดภยั ชุมชนเขม้แข็ง” 

0 0 0 31,500 -100 % 0 

      โครงการอบรมพฒันาและสง่เสริมอาชีพอาหารปลอดภยัต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของ ผูสู้งอายุ  0 168,425 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้ริหารท้องถิน่  
สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นต าบล  
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

232,135 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้ริหารท้องถิน่  
สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 211,000 
-

28.91 
% 150,000 

      
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้ริหารท้องถิน่  
สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

0 0 218,660 0 0 % 0 

      โครงการอบรมโภชนาการส าหรบัผูส้งูอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการท าขนมไทย  ม.2  0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการปลูกผกัไรด้ินตามแนวพระราชด ารสัเศรษฐกจิพอเพียง ม.10 0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพการผูกผา้และการจบัจีบผา้ ม.7 0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพปลูกผกัปลอดสารพษิ ม.13 0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการอบรมสง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรมผู้สงูอายุ 0 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงการอบรมสง่เสริมสขุภาพผูสู้งอายุ  ประจ าปี  2560 0 0 69,300 0 0 % 0 

      โครงการอบรมสง่เสริมสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

      โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพส าหรบัผูสู้งอายุ 0 0 8,400 0 0 % 0 

      โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็กและสตรี 0 0 0 0 100 % 5,000 

รวมคา่ใช้สอย 358,752 198,375 371,593 457,500     375,000 

รวมงบด าเนินงาน 358,752 198,375 371,593 457,500     375,000 

  งบลงทุน               
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  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์โรงงาน               

      โครงการจดัซ้ือเครือ่งผสมอาหาร 20,000 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 20,000 0 0 0     0 

รวมงบลงทุน 20,000 0 0 0     0 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนเอกชน 460,000 505,000 516,000 748,000 -100 % 0 

      01 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 32,000 

      02  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นเวียงหวาย 0 0 0 0 100 % 32,000 

      03  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นสวนดอก 0 0 0 0 100 % 32,000 
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04  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นแมส่าด 

0 0 0 0 100 % 33,000 

        
05  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นเมอืงรวง 

0 0 0 0 100 % 32,000 

        
06  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นปางมุง้ 

0 0 0 0 100 % 32,000 

        
07  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นฝั่งหมิน่ 

0 0 0 0 100 % 32,000 

        08  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8  บา้นใหม ่ 0 0 0 0 100 % 31,000 

        
09  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นปางกอก 

0 0 0 0 100 % 31,000 

        
10  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10  
บา้นปางรมิกรณ์ 

0 0 0 0 100 % 33,000 

        
11  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 
บา้นปางป่าออ้ 

0 0 0 0 100 % 31,000 

        
12  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12  
บา้นหนองเขียว 

0 0 0 0 100 % 33,000 

        
13  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13  
บา้นป่าสกัทอง 

0 0 0 0 100 % 32,000 

        14  อดุหนุนกลุ่มพฒันาสตรีต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 80,000 

        15  อดุหนุนชมรมผูสู้งอายุต าบลแมก่รณ์ 0 0 0 0 100 % 100,000 

        
16  
อดุหนุนศูนย์การเรียนรูโ้รงเรียนผู้สงูอายุต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 460,000 505,000 516,000 748,000     696,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 460,000 505,000 516,000 748,000     696,000 

  รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 838,752 703,375 887,593 1,205,500     1,071,000 

  รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 838,752 703,375 887,593 1,205,500     1,071,000 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        จดัซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา 13,800 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 13,800 0 0 0     0 

  รวมงบลงทุน 13,800 0 0 0     0 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 8,000 0 8,000 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 0 0 8,000 0     8,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 8,000 0     8,000 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 13,800 0 8,000 0     8,000 

  งานกฬีาและนนัทนาการ               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการแขง่ขนักฬีาเชื่อมความสมัพนัธ์ อ าเภอเมือง 46,360 0 0 0 0 % 0 

        โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนต าบลแมก่รณ์ ประจ าปี 2558 160,213 0 0 0 0 % 0 
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      โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนต าบลแมก่รณ์ประจ าปี 0 0 0 0 50 % 150,000 

        
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชนต าบลแมก่รณ์"ขุนกรณ์เกมส์  
คร ัง้ที ่ 9 "  ประจ าปี  2557 

0 0 0 0 0 % 0 

        
โครงการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเชื่อมความสมัพนัธ์ 
อ าเภอเมือง 

0 0 0 0 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 206,573 0 0 110,000     150,000 

  รวมงบด าเนินงาน 206,573 0 0 110,000     150,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 30,000 30,000 0 0 0 % 0 

        โครงการสง่เสริมสขุภาพการออกก าลงักายเตน้แอโรบคิ 0 0 0 0 100 % 10,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 30,000 30,000 0 0     10,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 30,000 30,000 0 0     10,000 

  รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 236,573 30,000 0 110,000     160,000 

  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 5,200 0 0 50,000 0 % 50,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการจดังานประเพณี 197,000 0 0 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัประเพณี 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 49,450 0 0 42,693 -53.15 % 20,000 

        โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา 28,850 29,550 20,550 30,000 0 % 30,000 
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      โครงการเด็กไทยใสใ่จภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 0 0 0 0 100 % 10,000 

        
โครงการสรงน ้าพระธาตุศรีจอมจนัทน์ ประจ าต าบลแมก่รณ์ ประจ าปี 
2560 

0 0 300 0 0 % 0 

        โครงการสรงน ้าพระธาตุศรีจอมจนัทน์ประจ าต าบลแมก่รณ์  ประจ าปี 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

        โครงการอุย้สอนหลาน  สืบสานวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0 0 2,248 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 280,500 29,550 23,098 132,693     115,000 

  รวมงบด าเนินงาน 280,500 29,550 23,098 132,693     115,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 29,000 10,000 -100 % 0 

      เงนิอดุหนุนเอกชน 118,000 34,000 0 0 0 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 118,000 34,000 29,000 10,000     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 118,000 34,000 29,000 10,000     0 

  รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 398,500 63,550 52,098 142,693     115,000 

  งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 171,200 0 0 70,000 -100 % 0 

        
โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สถานทีร่าชการภายในต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        
โครงการ  ประกวด “หน้าบา้นน่ามอง เจา้ของบา้นเปรีย่มไมตรี  
ประจ าปี  2557 

0 0 0 0 0 % 0 

        
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์  สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่ว  
ทา่มว่งขาว  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่ 4 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 
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โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 
เพือ่สง่เสริมการท่องเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วหนองช้างคต  

0 22,500 0 0 0 % 0 

        
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่ว  หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

        
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่ว 
ในแหลง่ท่องเทีย่ว หนองช้างคต หมูท่ี ่8 บา้นใหม ่

0 0 33,600 0 0 % 0 

        
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ท่องเทีย่วทา่มว่งขาว  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 

0 0 20,000 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 27,150 0 0 0 % 0 

        
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว  ช่วงฤดูรอ้น  ในแหลง่ท่องเทีย่วล าน ้ากรณ์  
(สวนป่าดอยช้าง) บา้นปางออ้  หมูท่ี ่ 11  

0 0 0 10,000 -100 % 0 

        โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ช่วงฤดูรอ้น ในแหลง่ท่องเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  20,000 0 0 0 0 % 0 

        
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว ช่วงฤดูรอ้น ในแหลง่ท่องเทีย่ว  ล าน ้ากรณ์ 
สวนป่าดอยช้าง  

29,940 0 0 0 0 % 0 

        
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วช่วงฤดูรอ้นในแหล่งทอ่งเทีย่วทา่มว่งขาว 
ประจ าปี 2559  

0 10,000 0 0 0 % 0 

        โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้นเมอืงรวง หมูท่ี ่5 0 0 0 0 100 % 25,000 

        โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 0 0 0 0 100 % 25,000 

        
เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการหมูบ่า้นท่องเทีย่วโดยชุมชน บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 
และบา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 221,140 59,650 53,600 200,000     190,000 

  รวมงบด าเนินงาน 221,140 59,650 53,600 200,000     190,000 
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  งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        โครงการจดัซ้ือเครือ่งบนัทกึเสยีง 0 0 0 4,715 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        
โครงการจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพิมพ์ (Ink  
Tank Printer ) 

0 0 0 4,300 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 9,015     0 

  รวมงบลงทุน 0 0 0 9,015     0 

  รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 221,140 59,650 53,600 209,015     190,000 

  รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 870,013 153,200 113,698 461,708     465,000 

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               

  งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน               

    งบลงทุน               

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      อาคารตา่ง ๆ               

        กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์พรอ้มป้ายโครงการ 0 0 0 0 0 % 0 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

         01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่1 0 0 0 179,000 -100 % 0 

         02 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางท่อระบายน ้า หมูท่ี ่2 0 0 0 200,000 -100 % 0 
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      (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมุท่ี ่ 13  0 0 76,500 0 0 % 0 

        (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 1   0 0 134,500 0 0 % 0 

        (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 3  0 0 106,654 0 0 % 0 

        (2)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่2   0 0 61,000 0 0 % 0 

        (3)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2   0 0 108,000 0 0 % 0 

        (4)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่ 2 0 0 71,500 0 0 % 0 

        01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่1 0 0 0 0 100 % 110,000 

        02 โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี ่2 0 0 0 0 100 % 125,000 

        03 โครงการเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัตลิ่งพงั  หมูท่ี ่3 0 0 0 0 100 % 109,000 

        03 โครงการเสริมไหลท่างพรอ้มวางทอ่ คสล.และบอ่พกั  หมูท่ี ่ 3 0 0 0 257,000 -100 % 0 

        04 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 0 0 0 0 100 % 110,000 

        04 โครงการกอ่สรา้งเสริมไหลท่างพรอ้มวางท่อระบายน ้า  หมูท่ี ่4 0 0 0 205,000 -100 % 0 

        05 โครงการเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัตลิ่งพงั  หมูท่ี ่5 0 0 0 0 100 % 119,000 

        06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่6 0 0 0 0 100 % 125,000 

        06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 0 0 0 179,000 -100 % 0 

        
07 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เชื่อมถนนสายหลกั จ านวน 
3 จุด หมูท่ี ่7 

0 0 0 0 100 % 117,000 

  
      

07 
โครงการกอ่สรา้งเสรมิไหลท่างพรอ้มวางท่อระบายน ้าและฝาครอบไหลท่าง   
หมูท่ี ่7 

0 0 0 211,000 -100 % 0 
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      08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น  หมูท่ี ่8 0 0 0 0 100 % 110,000 

        09 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่9 0 0 0 0 100 % 110,000 

        
09 โครงการกอ่สรา้งทางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่
10 

0 0 0 130,000 -100 % 0 

        
1.โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาต ิ
ทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

0 0 0 0 0 % 0 

        10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่10 0 0 0 0 100 % 110,000 

        10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่11 0 0 0 179,000 -100 % 0 

        11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 0 0 0 67,000 -100 % 0 

        
11 โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์บรเิวณฌาปณสถาน  
หมูท่ี ่11 

0 0 0 0 100 % 109,000 

        12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่12 0 0 0 0 100 % 109,000 

        
12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่12 
ซอย 1 

0 0 0 249,000 -100 % 0 

        13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่13 0 0 0 88,000 -100 % 0 

  
      

13 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเชือ่มถนนสายหลกั  
หมูท่ี ่13 

0 0 0 0 100 % 139,000 

        14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่13 0 0 0 76,000 -100 % 0 

        14 โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ 0 0 0 0 100 % 300,000 

        2. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จ านวน 2 จุด 0 0 0 0 0 % 0 

        กอ่สรา้งถงัเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 0 225,000 0 0 0 % 0 

        ขุดลอกล าเหมอืง จ านวน 2 จุด บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6 0 0 0 0 0 % 0 

        ขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1 0 0 0 0 0 % 0 

    



68 
 

      
โครงการกอ่สรา้งขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 13  
(ถนนเขา้ส านกังานอบต.)  ขนาดกวา้ง  1  ม.  ยาว  50  ม.  หนา  0.15  ม.  
รวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  50  ตร.ม.  ตามแบบทีอ่บต.แมก่รณ์ก าหนด 

90,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน ้าดืม่หมูบ่า้น พรอ้มโรงเรือน   หมูท่ี ่5   0 0 247,500 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งชุดกรองน ้าดืม่หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 0 139,000 0 0 0 % 0 

        
โครงการกอ่สรา้งซุ้มพระราชกรณียกจิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
บา้นเมอืงรวง หมูท่ี ่5  

0 0 0 50,000 -100 % 0 

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

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

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.10 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.11 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.5 ซอยบา้น  นายสมพงษ์  พรมสุวรรณ 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.5 ซอยบา้นนายอนิจนัทร์  บรรดิ 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ม.9 0 0 0 0 0 % 0 

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

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

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

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

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

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

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

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่3  307,000 0 56,000 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่5 140,000 0 0 0 0 % 0 
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      โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่6 131,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี ่9 62,000 0 0 0 0 % 0 

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

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

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

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

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยทนัใจฝั่งตะวนัตก  บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 
3 

0 40,000 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม .4 0 0 0 0 0 % 0 

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

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

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

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

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

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

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 186.00 ตร.ม. บา้นปางกอก หมูท่ี ่9 ซอย 8 

0 0 0 117,000 -100 % 0 

   
 
 

      
โครงการกอ่สรา้งทางเดนิอาคารส านกังานเชือ่มอาคารหอ้งประชุม  
องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ ฯ  ฯลฯ 

89,300 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งบอ่ขยะภายในหมูบ่า้น  ม.2 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งบอ่ขยะภายในหมูบ่า้น  ม.6 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งป้ายทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 347,500 0 0 0 % 0 
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      โครงการกอ่สรา้งป้ายบอกทางเขา้ทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 14,000 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งป้ายประชาสมัพนัธ์(โครงเหล็ก) 30,500 0 0 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งฝายก ัน้น ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่6 0 71,000 0 0 0 % 0 

        
โครงการกอ่สรา้งฝายก ัน้ล าน ้าแมก่รณ์โดยการเรียงหนิใหญค่ละบรรจุในกล่อง  
(Gabions) บรเิวณโรงชาเดมิ  หมูท่ี ่10 บา้นปางริมกรณ์ 

0 0 0 203,000 -100 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งฝายคอนกรีตเสรมิเหล็กล าน ้ากรณ์  ขนาดสนัฝายกวา้ง  
0.50 ม.  ยาว  19.00  ม.  สูง  1.50  ม.  สถานทีก่อ่สรา้งล าน ้าแมก่รณ์  
บา้นปางกอก  หมูท่ี ่ 9  ต าบลแมก่รณ์  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  
พรอ้มป้ายโครงการตามแบบทีอ่บต.แมก่รณ์ก าหนด 

850,000 0 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นชนิดถงัสูง  ขนาด  10  ลบ.ม.  
พรอ้มเจาะบาดาล  จ านวน  1  บอ่  พรอ้มป้ายโครงการ  
สถานทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่ 13  ต าบลแมก่รณ์  
อ าเภอเมือง   จงัหวดัเชียงราย  ฯ  ฯลฯ 

566,000 0 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งร ัว้บรเิวณอาคารส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่รณ์  
ขนาดสงู  2.00  เมตร  ยาว  396.00  เมตร  
ตามแบบทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ก าหนด  พรอ้มป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ฯ  ฯลฯ 

1,197,000 0 0 0 0 % 0 

   
 
 

      โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์หมูบ่า้น บา้นใหม ่หมูท่ี ่8  0 0 0 157,000 -100 % 0 

        
โครงการกอ่สรา้งเสรมิไหลท่างพรอ้มวางท่อระบายน ้า และฝาครอบไหลท่าง 
ณ บา้นนายค าม ีบรรด ิถงึบา้นนายอนิจนัทร์ พรมอรยิะ บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่ 7 

0 0 0 65,000 -100 % 0 

        
โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้าภายนอกส านกังาน  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
จ านวน  2  หอ้ง 

97,900 0 0 0 0 % 0 

  
      โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้าสาธารณะ 2 ชัน้ 0 0 705,000 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บของคอนกรีตเสรมิเหล็ก   หมูท่ี ่8 252,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น   หมูท่ี ่ 8   0 0 243,000 0 0 % 0 

  
      โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น  ม.13 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  หมูท่ี ่9 129,000 0 0 0 0 % 0 
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      โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 0 47,500 0 0 0 % 0 

        
โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะหลงับา้นนายทวี จนัทร์เลน  
ถงึพ้ืนทีน่านายบญัญตัิ มณีรตัน์บา้นเมืองรวง  หมูท่ี ่5 

0 0 0 24,000 -100 % 0 

        
โครงการขุดลอกหน้าฝายระบบประปาภเูขาบา้นปางมุง้  หมทูี ่ 6  กวา้ง  23  เมตร  
ยาว  25  เมตร  ขุดลึก  2.5  เมตร ฯ ฯลฯ 

42,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการจดัสรา้งลานวฒันธรรมประจ าหมูบ่า้น  ม.12 66,000 0 0 0 0 % 0 

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

        โครงการโซลา่เซลล์ระบบประปาหมูบ่า้น บา้นเมอืงรวง หมูท่ี ่5  0 0 0 250,000 -100 % 0 

        โครงการต่อเตมิอาคารส านกังานองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 0 45,000 0 0 0 % 0 

        โครงการต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์หมูบ่า้น บา้นใหม ่หมูท่ี ่8  0 0 0 94,000 -100 % 0 

        โครงการตดิต ัง้ป้ายอาคารเอนกประสงค์ 0 79,500 0 0 0 % 0 

        โครงการตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้ง  ชัน้ 2  0 79,000 0 0 0 % 0 

        โครงการบอ่ขยะภายในหมูบ่า้น  ม.8 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น   ม.1 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  ม.7 0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี ่ 7   0 0 384,000 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี ่2 250,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี ่4 0 0 202,500 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี ่7 418,000 0 0 0 0 % 0 

        โครงการเสริมไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 0 382,500 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 4,951,400 3,129,200 4,396,954 2,980,000     1,802,000 

  รวมงบลงทุน 4,951,400 3,129,200 4,396,954 2,980,000     1,802,000 

    งบเงินอดุหนุน               
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  เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 74,681.94 113,230.55 0 0 0 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 74,681.94 113,230.55 0 0     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 74,681.94 113,230.55 0 0     0 

  รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 5,026,081.94 3,242,430.55 4,396,954 2,980,000     1,802,000 

  รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5,026,081.94 3,242,430.55 4,396,954 2,980,000     1,802,000 

  แผนงานการเกษตร               

  งานสง่เสริมการเกษตร               

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์การเกษตร               

  
      

โครงการจดัซ้ือเครือ่งสูบน ้า(submersible) ขนาด 2 แรง  (HP)  
พรอ้มมอเตอร์ไฟฟ้า  
กลอ่งควบคมุและอุปกรณ์ประกอบตดิต ัง้ระบบประปาหมูบ่า้นปางกอก  หมูท่ี ่ 9 ฯ 

25,500 0 0 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 25,500 0 0 0     0 

  รวมงบลงทุน 25,500 0 0 0     0 

  รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 25,500 0 0 0     0 

  งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการท าแนวกนัไฟ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

        โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        
โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

36,280 0 0 0 0 % 0 
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2 เมษายน 2558 

      
โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี 
ฯ 

0 0 0 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

        โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

        โครงการอบรมอาสาสมคัรท้องถิน่รกัษ์โลก 0 0 0 30,000 
-

83.33 
% 5,000 

  รวมคา่ใช้สอย 36,280 0 0 60,000     35,000 

  รวมงบด าเนินงาน 36,280 0 0 60,000     35,000 

  รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 36,280 0 0 60,000     35,000 

  รวมแผนงานการเกษตร 61,780 0 0 60,000     35,000 

  แผนงานงบกลาง               

  งบกลาง               

    งบกลาง               

    งบกลาง               

      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 144,255 151,372 138,988 149,238 3.66 % 154,700 

      เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 0 7,639,700 8,550,000 12.85 % 9,649,000 

      เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0 0 2,065,600 2,250,000 0.67 % 2,265,000 

      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 234,500 237,000 242,500 246,000 0 % 246,000 

      ส ารองจา่ย 120,345 17,819 3,320 100,000 -30 % 70,000 

      รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 102,582 102,582 221,899 181,140 -100 % 0 

        เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 0 0 0 100 % 31,300 

        เงนิสมทบตามโครงการระบบหลกัประกนัสขุภาพ 0 0 0 0 100 % 120,000 

      เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) 183,288 173,756.13 185,070 190,000 18.42 % 225,000 
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รวมงบกลาง 784,970 682,529.13 10,497,077 11,666,378     12,761,000 

  รวมงบกลาง 784,970 682,529.13 10,497,077 11,666,378     12,761,000 

  รวมงบกลาง 784,970 682,529.13 10,497,077 11,666,378     12,761,000 

  รวมแผนงานงบกลาง 784,970 682,529.13 10,497,077 11,666,378     12,761,000 

  รวมทุกแผนงาน 26,095,569.62 24,877,716.29 37,898,339.08 40,000,000   42,500,000 
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           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

                 องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

                  อ าเภอเมอืงเชียงราย   จงัหวดัเชียงราย 

        

             ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้  42,500,000  บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  
หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,986,170 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 7,219,560 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,089,520 บาท 

 
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กน่ายกอบต. 
และรองนายกอบต.แมก่รณ์  
- ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต., รองนายกอบต.
 ,ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิ
กสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
 งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
ใหแ้กน่ายกอบต.และรองนายกอบต.แมก่รณ์  
-
 ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต., 
ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.  
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.  
และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554  
และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายกอบต.
และรองนายกอบต.แมก่รณ์  
-
 ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต. ป
ระธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชกิสภา
 อบต. เลขานุการนายก อบต.  
และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่

      

 



76 
 

2) พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่ว
ไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 
แมก่รณ์  
- ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต.
ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต. สมาชกิส
ภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภ
า อบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,404,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประธานสภาฯ , 
รองประธานสภาฯ ,เลขานุการสภาฯ  
และคา่ตอบแทนสมาชกิสภาฯ  
-
 ตามบญัชีแนบทา้ย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบต.ปร
ะธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา 
อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อ
บต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,130,040 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 3,080,160 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลแมก่รณ์ 
สงักดั ส านกังานปลดัอบต.แมก่รณ์ ในต าแหน่ง  
ปลดั 
อบต. ,นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ,หวัหน้าส านกั
ปลดัฯ ,นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ,นิตกิร 
 ,นกัจดัการงานท ั่วไป, นกัทรพัยากรบคุคล ,นกัพฒั
นาชุมชน ,นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว, 
เจา้พนกังานธุรการ  รวม 10 ต าแหน่ง 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
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แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  งานบรหิารท ั่ว
ไป  
(00111) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของปลดัองค์การบริ
หารสว่นต าบลแมก่รณ์ ,ปลดั อบต. และหวัหน้าส านั
กปลดั  
    - ตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 779,880 บาท 

 

      

  1)คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ(จ านวน  
1 อตัรา) ในต าแหน่งผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์ฯ 

2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  
(คนงานท ั่วไปจ านวน  5 อตัรา) 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดัส า
นกังานปลดั  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
 ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 1 
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งบด าเนินงาน รวม 1,651,310 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 284,310 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  
1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัการจา้ง 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบั
การจา้ง,คณะกรรมการเปิดซอง,สอบราคา, ประกว
ดราคา,ชา่งผูค้วบคมุงาน, คณะกรรมการพจิารณาผ
ลประกวดราคา,คณะกรรมการสอบคดัเลือก , สรรห
า ,สอบวนิยัและคณะกรรมการชุดตา่งๆ ทีด่ าเนินกา
รแตง่ต ัง้ โดยองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ ฯล
ฯ 
     1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 3652 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 
 เรือ่งการเบกิคา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน 
การซ้ือหรือการจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
และผูค้วบคุมงานกอ่สรา้งขององค์กรปกครองสว่นท้
องถิน่ 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 4231 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2546 เรือ่ง การเบกิค่
าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้
ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่
สรา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 1 

2.คา่ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษส าหรบัพนกังานส่
วนต าบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิโบนสั) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
     เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษส าหรบัพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งเ
ป็นกรณีพเิศษ(เงนิโบนสั)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 1 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชก
ารใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาจา้งปฏบิตังิ
านในวนัหยุดราชการ การบนัทกึขอ้มลู จปฐ.ฯลฯ  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 192,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 52,310 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกั
งานสว่นต าบลและผูบ้รหิาร 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิ
ารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)      
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  154 ล าดบั 1 

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 847,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

คา่จา่งเหมาบรกิารท าความสะอาดส านกังาน จ านวน 216,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาท าความสะอาดส านกังานอง
ค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
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แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154 ล าดบั 2 
 

    
คา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154 ล าดบั 2 
 

      

 
    

คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั จ านวน 84,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยัส านกัง
านองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 2 
 

      

 
    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จ านวน 56,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ เชน่  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสอื ,ค่
ารบัวารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เล่
มเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็
น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เชา่บา้น) 
เชน่ คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์  และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ๆ
 ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกี่
ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิ
ยุกระจายเสยีงโทรทศัน์  
โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค า
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ จา้งเ
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หมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาท าความสะอา
ด ,จา้งเหมาดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสว
น ,จา้งเหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแ
รงงาน บคุคล หรือจา้งเหมาบรกิาร  
 
เพือ่ชว่ยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นหรืองานเฉพาะ
ดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบั
การบรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพื่
อใหร้าชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้
อแปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสิ
ทธิข์องการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเ
พิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟ
ฟ้า การเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบ ารุงร ั
กษาหรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประ
ปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ป
ระปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา กา
รบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ 
คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครือ่ง
โทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
                                        ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154 ล าดบั 2 
 

    
คา่เชา่ทรพัย์สนิ จ านวน 36,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้คา่เชา่บา้น)     
เชน่คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์ , คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอก 
และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ ๆ ฯลฯ 
    - ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154 ล าดบั 2 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 
1.เพือ่จา่ยเป็น 
    1.1 คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุลหรือคณะบคุค
ล ทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศัน
ศกึษาดงูาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ร่วมตอ้นรบั
บคุคลหรือคณะบคุคล ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นตอ้งจ่
าย เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิ
พ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองร
วมท ัง้คา่บรกิารดว้ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นเกีย่
วขอ้ง ฯลฯ  
    1.2 คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรื
อคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่
ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือตามค าส ั่งหรื
อหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมาดหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์
กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่นท้
องถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิิจ
ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นตอ้งจา่
ย เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการ
เล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆ ฯลฯ ท ัง้น้ีใหร้วมถงึ
ผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เ
ขา้รว่มประชุม 
2. เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเกีย่วกบัพธิีเปิดอาคารตา่งๆ  
3. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในรฐัพธิี เชน่ กจิกรรมวนั
พอ่แหง่ชาตกิจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิฯลฯ               
     
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจ่
ายคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแ
ละการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่งการต ัง้ง
บประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ีย
งรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่           
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 2 

      

         
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยคา่ของขวญัของรางวลั หรือเงนิรางวลั จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยคา่ของขวญัของรางวลั   
หรือเงนิรางวลัในการจดังานกจิกรรมตา่ง  ๆ ทีม่กีา
รจ าเป็นและเหมาะสมคา่ใช้จา่ยคา่พวงมาลา  
ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ พวงมาลยัส าหรบัพธิีกา
รวนัส าคญัตา่งๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็น   
และมคีวามส าคญั  ฯลฯ 
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     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่
ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและกา
รสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 2 
 

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และคา่ลง 
ทะเบยีน เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหนะ,  
คา่เชา่ทีพ่กั ,คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน , 
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้สนา
มบนิ ,คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการ
เดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา 
ของคณะผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ,พนกังานสว่นต าบล , ลูกจา้งประจ า ,พนกังา
นจา้ง, ผูม้สีทิธแิละไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชกา
ร ฯลฯ  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใ
นการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
 2559 , (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  
และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 154 ล าดบั 2 
 

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยเพือ่การเลือกต ัง้ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ขององค์การปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการเลือกต ัง้ก าหนด  
(กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง   
และกรณีคณะกรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้
ใหม)่อกีท ัง้ใหค้วามร่วมมอืในการประชาสมัพนัธ์   
การรณรงค์หรือการใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชน 
 ใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางก
ารเมอืง ในการเลือกต ัง้สภาผูแ้ทน 
ราษฎรและหรือสมาชกิวุฒสิภา ฯ การท าประชาพจิ
ารณ์ ประชามตติา่ง ๆ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 158 ล าดบั 12 
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โครงการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ และผลการปฏบิตังิานประจ าปี  
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการประชุมคณ
ะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่
น และผลการปฏบิตังิานประจ าปี ขององค์การบรหิา
รสว่นต าบลแมก่รณ์ ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0891.4/ว 856 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 156 ล าดบั 7 
 

      

 

    

โครงการประชุมประชาคม , 
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ , 
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และแผนด าเนินงาน ขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการประชุมประ
ชาคม , การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
, ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี  และแผน
ด าเนินงาน ฯลฯ ขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์  
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0891.4/ว 856 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 156 ล าดบั 7 
 

      

 
    

โครงการแผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทอง จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการแผน่ดนิธรร
มแผน่ดนิทองขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 157  ล าดบั  7 
 

      

 

    

โครงการฝึกอบรม สมัมนา 
ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 
และพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม แกผู่บ้รหิาร 
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง 
และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
สมัมนา ศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิ ั
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ตริาชการ และพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมแกผู่บ้รหิา
รพนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้ง และสมาชกิสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
 
 
 
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในกา
รฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้า
ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  เพิม่เตมิ  
และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 34  ล าดบั  1 
 

    
โครงการสง่เสรมิใหชุ้มชุนมีการจดัท าแผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการสง่เสรมิใหชุ้มชุ
นมกีารจดัท าแผนชุมชน ทีม่กีารน าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปใช ้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่
มท 0891.4/ว1659 ลงวนัที ่24  
สงิหาคม 2553  
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0891.4/ว 856 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553  
เรือ่งการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชน  
สูก่ารพฒันาทอ้งถิน่และจงัหวดัแบบบูรณาการ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่ว
ไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 157ล าดบั  7 
 

      

 
    

โครงการสวสัดกิารชุมชน จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการสวสัดกิารชุ
มชน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)                    
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบั 2 

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใ
นกรณีการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้า
นไดต้ามปกต ิของวสัด ุครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้
ง  
(กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใ
หจ้า่ยจากคา่ใชส้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์
สนิเองใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
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  (1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ย
จากคา่ใชส้อย 
  (2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษ
าทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ) 
 
 
 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6
) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบั
ปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมา
ณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 2 
  

   
คา่วสัด ุ รวม 300,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน ซึง่แยกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้ว 
ไมคุ่ม้คา่ เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่
งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไ
มบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระ
ดานด า ตรายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่
งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระบรมฉา
ยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานห
รือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มู่
ลี,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่
งขนาดเล็ก ฯลฯ 
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์
ค สมดุ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เท
ป พีวีซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไ
มบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้
มสมดุบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส า
ลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของ
ใชใ้นการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบั
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บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  
 
 
 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยกเป็
น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้
า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มา
ตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไ
ฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวิ
ตซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ 
ลูกถว้ยสายอากาศ  
รีซีสเตอร์ มฟูวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสอากาศส าห
รบัวทิยุ,เครือ่งรบัโทรทศัน์,จานรบัสญัญาณดาวเทีย
ม ฯลฯ 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
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 เชน่ ดอกล าโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผ
งบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
 
 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน   2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั ซึง่แยกเ
ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มดี
 ถงั ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม กระจ
กเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เ
ตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิง
ขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึหมอ้หุงขา้
วไฟฟ้า กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา 
ฯลฯ  
  2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วา
ด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้
ปโูตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
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ลงวนัที ่27 มถิุนายน   2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่  
ซึง่แยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญ
แจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้ม
น ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถย
นต ์เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า ห ั
วเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟหน้า ไ
ฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถ
ยนต ์กนัชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเ
ภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
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     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือน ้ามนัดเีซล, น ้ามนัเบนซนิ,น ้ามนั
เครือ่ง น ้ามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ น ้ามนัจารบ ี ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นบ
รหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 
 

      

 
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ซึง่แ
ยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวงิ
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป  
เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
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ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ พูก่นั ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโ
มรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพ
ยนตร์,วีดโีอเทป,แผน่ซีดี) รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าก
การลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นบ
รหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)                     
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ซึง่แยกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Dig
ital Video Disc ,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(ReelMagnetic Tape,Cassette tape, Cartri
dge Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิ
เตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภา
พมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด  แปรสภา
พ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่
งสภาพเดมิ) 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
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ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมได
ร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(
Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรีซ่ิ
ป(Memor Chip) เชน่ RAM คตัซีทฟีดเตอร์(Cut
 Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิ่
งบอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
สญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เ
ชน่ Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Car
d ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้
มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮ
าร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดรีอม(CD-
ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

        
 

      

 
   

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ ประเภทวสัดสุิน้เ
ปลืองไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้ว
ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ เชน่ ถงัดบัเ
พลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ  ผงเคมแีหง้  เครือ่งดบัเพลงิช
นิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ ซีโอทูเครือ่งดบัเพลงิช
นิดน ้ายาเหลวระเหย 
ฮาโลตรอน ฯลฯ   
 
 
    1. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
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ลงวนัที ่27 มถิุนายน 
 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นว ั
สดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่
ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นบ
รหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 

   
วสัดอุืน่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง  ๆ  ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณ
ะและประเภทตามระเบยีบวธิีการงบประมาณ ฯลฯ  
    1. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 4 
 
 

      

 
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบับรเิวณทีท่ าการองค์กา
รบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์  หมูท่ี ่13 , ศนูย์ตอ่สูเ้อาชนะยาเสพตดิ  กิ
จการประปา  
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หมอ้แปลงไฟฟ้า กจิการ/ส านกังานองค์การบรหิาร
สว่นต าบลแมก่รณ์ฯลฯ  
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217  
ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2560 
     2.  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่
น ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1846 
 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 
     3. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1529  
ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) 
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 3 
 

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบริ
หารสว่นต าบลแมก่รณ์  ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 3 
 

      

 
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์, คา่ธนาณตั ิ,คา่โทรเลข   
คา่ซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ฯลฯ
  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 155 ล าดบั 3 
 

      

 
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  1.คา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตต าบล   
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตต าบล   
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ ฯลฯ  
2.คา่เชา่พื้นทีอ่นิเตอร์เน็ต, โดเมนเมน 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่พื้นทีอ่นิเตอร์เน็ต , โดเมนเมนแ
ละออกแบบโฮมเพจต าบล ฯลฯ   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 155 ล าดบั 3 

      

 
  

งบลงทุน รวม 19,300 บาท 
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คา่ครุภณัฑ์ รวม 19,300 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

 
    

โครงการจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพ ระบบดจิติอล จ านวน 19,300 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอล  ค
วามละเอยีด 20 ลา้นพกิเซล  
        1) เป็นกลอ้งคอมเพค  
(Compact Digital Camera) 
        2) ความละเอยีดทีก่ าหนดเป็นความละเอยีด 
ทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
        3) มรีะบบแฟลชในตวั 
        4) สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอ้มูลไดอ้ยา่
งสะดวกเมือ่ขอ้มูลเต็มหรือเมือ่ตอ้งการเปลีย่น 
        5) สามารถโอนถา่ยขอ้มลูจากกลอ้งไปยงัเครื่
องคอมพวิเตอร์ได ้
        6) มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง 
จดัซ้ือตาม กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานป
ระมาณ มกราคม 2561 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111 )  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 หน้า 38 
ล าดบัที ่2  

      

 
  

งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจา่ยอืน่       

 

    
โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตพื้
นทีต่ าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการส ารวจควา
มพงึพอใจของประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบล 
แมก่รณ์  ทีม่ตีอ่การบรหิารงานขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลแมก่รณ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ทีด่ าเนินการโดยองค์การบรหิารสว่นต าบลและทีม่อ
บหมายใหห้น่วยงานอืน่ ๆ ด าเนินการ ฯลฯ  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 158   ล าดบั 13 
 
 
 
 
 
 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 76,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 76,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 

    
โครงการด าเนินการและสนบัสนุนการด าเนินงานจดักิ
จกรรมของสว่นราชการและองค์กรจงัหวดัเชียงราย 

จ านวน 36,000 บาท 

         เพือ่จา่ยอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงเชียงร       
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าย ตามโครงการด าเนินการและสนบัสนุนการด าเนิ
นงานจดักจิกรรมของสว่นราชการและองค์กร  จงัห
วดัเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
     1. ตามหนงัสืออ าเภอเมอืงเชียงรายดว่นทีส่ดุ ที ่
ชร 0118.2/2293 ลงวนัที ่1 พฤษภาคม   
2561  
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 188 ล าดบั 2 
 

    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระ
ดบัอ าเภอ  อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอหุนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงเชียงรา
ย  ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพศนูย์ปฏบิตักิารร่
วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ  อ าเภอเมอืงเชียงราย  ประ
จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     1. ตามหนงัสือทีว่า่การอ าเภอเมอืงเชียงรายที่ ช
ร 0023.6/ 3140  ลงวนัที ่ 12 มถิุนายน  
2561  
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2654)  
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 13  ล าดบั 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
 

งานบรหิารงานคลงั รวม 2,553,680 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,886,880 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,886,880 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,446,720 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลแมก่รณ์   
สงักดักองคลงั อบต.แมก่รณ์ในต าแหน่ง ผอ. 
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กองคลงั นวก.การเงนิและบญัชี  นวก.จดัเก็บรายไ
ด ้ นวก.พสัด ุรวม 4 ต าแหน่ง 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยด้
านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 154 ล าดบัที ่1 
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร  
(ฝ่ายประจ า) ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป  (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 154 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 338,160 บาท 

 

      

  (1) คา่จา้งพนกังานตามภารกจิ                     
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิสงักดั  
กองคลงั 

(2)คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไป) 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  
(คนงานท ั่วไป) สงักดั กองคลงั 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้
นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิาร งานท ั่วไป (00110)   
งานบรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบัที ่1  
 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  คา่ครองชีพช ั่วคราว(พ.ช.ค.)พนกังานจา้งตามภาร
กจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพ
ช ั่วคราว(พ.ช.ค.)ใหแ้กพ่นกังานจา้ง สงักดักองคลงั 
     -
 ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.อบตที่
 มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม  
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2558   
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้
นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)      
งานบรหิารงานงานบรหิารงานคลงั (0113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 154 ล าดบัที ่1 

  
งบด าเนินงาน รวม 666,800 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 222,800 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิ
ศษส าหรบัพนกังานสว่นต าบลเป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิโบนสั) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ
.ศ. 2557 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชก
ารใหแ้กข่า้ราชการและลูกจ้างประจ า   
พนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้งปฏบิตังิานในวนัห
ยุดราชการการจดัเก็บภาษีนอกสถานที ่ฯลฯ  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 145  ล าดบัที ่1 
 
 
 
 
 

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 162,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลตา
มระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย คา่เชา่บา้นขา้
ราชการสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 
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     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เ
ตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559    
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั  (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ ที ่6   หน้า  154  ล าดบัที ่1 
 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,800 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกั
งานสว่นต าบลและผูบ้รหิาร   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิ
ารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ล าดบัที ่ 1 
 

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 394,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 

    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ เชน่  
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสอื ,คา่ร ั
บวารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอก
สารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดัปล
วก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เชา่บา้น)  
เชน่ คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์  และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯ
ลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่ว
กบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระ
จายเสยีงโทรทศัน์  
โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิ
ากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ จา้งเห
มาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาท าความสะอาด ,จ้
างเหมาดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสวน ,จา้งเ
หมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแรงงาน บคุ
คล หรือจา้งเหมาบรกิาร  
เพือ่ชว่ยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้
นของ อบต.หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการบ

จ านวน 226,000 บาท 
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รหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพือ่ใ
หร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หมอ้แปล
ง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องกา
รไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เ
ตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า กา
รเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบ ารุงรกัษาหรือ
ซอ่มระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่ให้
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประปา รว
มถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา ซึง่เป็นกร
รมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ประ
ปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา การบ ารุ
งรกัษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ คา่
ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครือ่งโทรศ ั
พท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
                                        ฯลฯ 

      

       - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559   
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 154  ล าดบัที ่2 
 

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทรพัย์สนิ จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีแล
ะทรพัย์สนิ ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559   
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  156 ล าดบัที ่10 
 
 
 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 

    
1).คา่ลงทะเบยีนและคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชก
าร 

จ านวน 30,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในร
าชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร และคา่ลง 
ทะเบยีนอบรม  เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหน
ะ ,คา่เชา่ทีพ่กั ,คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ,
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใช้สนา
มบนิ ,คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในกา
รเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของคณะ
ผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภาองค์ การบรหิารสว่นต าบล ,พ
นกังานสว่นต าบล , ลูกจา้งประจ า ,พนกังานจา้ง, ผู้
มสีทิธแิละไดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ ฯลฯ 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใ
นการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 
2559 , (ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2559  
และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  154  ล าดบัที ่2 
 

      

 

    
2.คา่ใชจ้า่ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี
ประจ าปี 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธิ 
ภาพการจดัเก็บภาษี ประจ าปี 2562 เชน่  
การประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษี  ฯลฯ 
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่า
ษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่ พ.ศ. 2550   
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 67 ลงวนัที ่9 มกราคม 2555 
     3. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29  
กุมภาพนัธ์ 2551 เรือ่ง การจดัท าแผนทีภ่าษีและท
ะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 156  ล าดบัที ่ 9 
 

      

 
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใ
นกรณีการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้า
นไดต้ามปกต ิ ของวสัด ุ ครุภณัฑ์  ทีด่นิและสิง่กอ่ส
รา้ง 
(กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงานใ
หจ้า่ยจากคา่ใชส้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์
สนิเองใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
   (1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ย
จากคา่ใชส้อย 
   (2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษ
าทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ)  
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     -  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)  
งานบรหิารท ั่วไป (00111)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 154 ล าดบั 2 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน ซึง่แยกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ 
เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระ
ดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเ
หล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด า ต
รายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอกส
าร 
เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดา
ษ 
กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระบรมฉายาลกัษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน แ
ผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ต่
อผนื) พรม(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธ
รูป  
พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์
ค สมดุ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เท
ป พีวีซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไ
มบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้
มสมดุบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส า
ลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของ
ใชใ้นการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบั
บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ   
 
 
 
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1134ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
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ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 155  ล าดบัที ่ 4 

        
 

      

 
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือน ้ามนัดเีซล, น ้ามนัเบนซนิ,น ้ามนั
เครือ่ง ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 155  ล าดบัที ่ 4 
 
 
 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ซึง่แยกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี  
    1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซ่
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อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่้
มคา่ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
    2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกั
ษณะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือ
เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพ
เดมิ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Dig
ital Video Disc ,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartri
dge Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิ
เตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ก
ระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพ
มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งส
ภาพเดมิ) 
    3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ขอ
งทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่
อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมได
ร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(
Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรีซ่ิ
ป(Memor Chip) เชน่ RAM คตัซีทฟีดเตอร์(Cut
 Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิ่
งบอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครือ่งกระจาย
สญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เ
ชน่ Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Car
d ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้
มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮ
าร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดรีอม(CD-
ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   
 
     1.  ตามหนงัสอืระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 
 
 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561  
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีนรายละเอยีด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่
นทอ้งถิน่ 
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ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั(00113)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 155  ล าดบัที ่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      

  
 
 
 
 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 760,600 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 315,600 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 315,600 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 282,600 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานตามภารกจิ(จ านวน  2 
อตัรา) ในต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้หน้าทีป้่องกนั , ต าแหน่
งพนกังานดบัเพลงิ   
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
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ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม  
2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั(0012
3)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 162 ล าดบั 1 
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 33,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง สงักดั
ส านกังานปลดั ฯ 
      - ตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั(0012
3)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 162 ล าดบั 1 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 429,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิ
ศษส าหรบัพนกั งานสว่นต าบล และพนกังานจา้งเป็
นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100)  แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรื
อนและระงบัอคัคีภยั(00123) ตามแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 162 ล าดบั 1 
 

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 424,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จ านวน 324,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาตา่ง ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านา
จหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
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ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป(00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั(0012
3)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 162 ล าดบั 2 
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

      

 
    

โครงการต ัง้จุดตรวจ จุดสกดัยาเสพตดิ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการต ัง้จุดตรวจ  
จุดสกดัยาเสพตดิฯ    
     - ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4  
ธนัวาคม 2560   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั (001
23)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้า 131 ล าดบั 4 
  

      

 

    
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศก
าลปีใหม ่

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 
และลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 
2561 ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634  
ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557  เรือ่ง มาตรการในการ
รกัษาความปลอดภยันกัทอ่งเทีย่ว 
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661  
ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561 
เรือ่ง การด าเนินการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถน
นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 131 ล าดบั 5  
 

      

 

    
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศก
าลสงกรานต์ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 
และลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์   
2562ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634  
ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661  
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ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 131 ล าดบั 5 
 

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภยัใหก้บัประชาชน
ในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกซอ้มแผ
นป้องกนัสาธารณภยัใหก้บัประชาชนในพื้นทีต่ าบล
แมก่รณ์  
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 หน้า 132 ล าดบั 6 
 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถา
นทีร่าชการ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมกา
รป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานทีร่าชการ  ฯลฯ  
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100) 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่3  หน้า132 ล าดบั 7 
 
 
  

      

 

    
โครงการฝึกอบรมชุดรกัษาความสงบเรียบรอ้ยต าบล 
แมก่รณ์ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
รกัษาความสงบเรียบรอ้ยต าบลแมก่รณ์ 
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557   
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า 130 ล าดบั 2 
 

    
โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 
อปพร.ประจ าปีงบประมาณ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่
อเพิม่ศกัยภาพ อปพร. ประจ าปีงบประมาณ 
 2562 ฯลฯ  
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั (001
23) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า  130 ล าดบั 1 
 

      

 

    
โครงการใหค้วามรูป้ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัในทีอ่ยู่อาศยัและหอพกั 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการใหค้วามรูป้
ระชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในทีอ่
ยูอ่าศยั ฯลฯ 
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  หน้า  133 ล าดบั 8  
 
 
 
 
 

      

 
  

งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 16,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรบัส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิ
เตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน   
โดยม ีคณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
   -
 มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แ
กนหลกั  
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(2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ อยา่ง
ใดอยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 1) ในกรณีทีม่หีน่วยค
วามจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 2
 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อ
ยกวา่ 2.5 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟิ
ก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 6 
แกน หรือ 2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cach
e Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเ
ร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz  
   -
 มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา่ ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB -
 มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่ว
ย -
 มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 1,366 
x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว  
   - ม ีDVD-
RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย -
 มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง  
   -
 มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง  
   -
 มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interfa
ce) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
   - สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561   
ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561มาตรฐานกระทรวงดิ
จทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั  
(00123)  
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2/2561  หน้า  38   ล าดบั  1 

        
 

      

 แผนงานการศกึษา 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,738,300 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,563,120 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,563,120 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 801,120 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในหน่ว
ยงานกองการศกึษา ศาสนาฯ ในต าแหน่ง  
ผอ.กองการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา , เจา้พนกังาน
ธุรการ รวม 3  ต าแหน่ง  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
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ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159 ล าดบัที ่1 
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร(ฝ่ายป
ระจ า)ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  
ศาสนาฯ 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159  ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 648,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  
(คนงานท ั่วไปจ านวน 6 คน) สงักดักองการศกึษาฯ 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159  ล าดบัที ่1 
 
 
 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง สงักดัก
องการศกึษา ฯ  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211) 
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ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 159  ล าดบัที ่1 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,175,180 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิ
ศษส าหรบัพนกังานสว่นต าบลเป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิโบนสั)ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  159 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลารา
ชการใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง ที่
ไดร้บัค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   
ใหแ้กพ่นกังาน ฯลฯ กองการศกึษา ฯ 
      -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.  
2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 159 ล าดบัที ่1 
 
 
 
 
 
 

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เ
ตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 159 ล าดบัที ่1 
 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนกั
งานสว่นต าบล  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิ
ารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3)พ.ศ. 2549  
ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม (002200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159  ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสอื ,เ
ขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสารประกอบการ
นิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เชา่บา้น) 
เชน่ คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์ คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 
และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกี่
ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิ
ยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่ง
ๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค า
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ จา้งเ
หมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาท าความสะอา
ด ,จา้งเหมาดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯ ,จา้งเหมาคนส
วน ,จา้งเหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้ง
แรงงาน บคุคล หรือจา้งเหมาบรกิาร เพือ่ชว่ยเหลือ
การปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของ อบ
ต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการบรหิารง
าน ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพื่
อใหร้าชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้
อแปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสิ
ทธิข์องการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเ
พิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟ
ฟ้า การเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบ ารุงร ั
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กษาหรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประ
ปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ป
ระปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา กา
รบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ 
คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครือ่ง
โทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง 
                        ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559   
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามกฎกระทรวง ก าหนดอตัราคา่จา้งผูใ้ห้ 
บรกิารงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง 

      

  พ.ศ. 2560  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่ว
กบัการศกึษา(00211) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  159 ล าดบัที ่2 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ส าหรบัหลกัสตูรฝึกอบร
มและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการส าหรบัเป็
นคา่เบีย้เล้ียง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัม
นาของพนกังานสว่นต าบล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้
ง หรือบคุคลอืน่ทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์
เห็นควร  ฯลฯ  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใ
นการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
 2559 , (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  
และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)    
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า 159  ล าดบัที ่2 
 

      

 
    

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สิ
น  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
กองการศกึษา ฯ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์   
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ฯลฯ 
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     -  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่
วกบัการศกึษา(00211) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่
 (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ ที ่6  
หน้า  159  ล าดบัที ่2 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 965,180 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน ซึง่แยกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รร
ทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดาน
ด า ตรายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเ
อกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระบรมฉายาล ั
กษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือห
น่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่,่มา่
นรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือแขว
น พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขน
าดเล็ก  ฯลฯ 
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายา
ลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุ
ด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวี
ซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบ้รร
ทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมดุ
บญัช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงช
าต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใชใ้น
การบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิา
รประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
     1.  ตามหนงัสอืระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่
ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
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ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 159 ล าดบัที ่4 

        
 

      

 
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั ซึง่แยกเ
ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  
หรือเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามา
รถซอ่มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้
ไมคุ่ม้คา่ เชน่ หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรู
ป  
มดี ถงั ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม  
กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้า
มนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่
งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้า กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เต
า ฯลฯ 
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วา
ด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้
ปโูตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 
 
 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณ 
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159  ล าดบัที ่4 

        
 

      

 
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 859,080 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุาหารเสรมิ  (นม) 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน   
2561  จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก เดก็อนุบาลและเด็ก  
ป.1 – ป.6   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561   
จดัสรรในอตัราคนละ  7.37  บาท  แยกเป็น 
   1. โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ  
การศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.)จ านวน  260 วนั (จ า
นวน 52 สปัดาห์ ๆ ละ 5 วนั  
เวน้วนัเสาร์ – อาทติย์) ภายในเขตต าบล 
แมก่รณ์   จ านวน  3  แหง่  ดงัน้ี  
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์         
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์          
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ     
         1.1 จดัซ้ืออาหารเสรมินมพาสเจอร์ไรส์  
ชนิดถุง รวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้  337คนๆ ละ  
6.58 บาท จ านวน  200 วนั   
(337x6.58x200= 443,492) 
ต ัง้ไว ้ 443,492  บาท 
         1.2 จดัซ้ืออาหารเสรมินม ยู.เอช.ที  
ชนิดกลอ่ง รวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้ 337 คน  
ๆ ละ 7.82 บาท จ านวน 60 วนั  
(337x7.82x60=158,120) 
ต ัง้ไว ้ 158,120  บาท 
 
   2.  ร.ร. สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน  260  วนั (จ านวน 52 สปัดาห์ ๆ ละ 5 วนั  
เวน้วนัเสาร์ – อาทติย์) ภายในเขตต าบลแมก่รณ์ 
จ านวน 1 แหง่  ดงัน้ี    
         2.1 จดัซ้ืออาหารเสรมินมพาสเจอร์ไรส์  
ชนิดถุง 
รวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้  85 คนๆละ 6.58 บาท  
จ านวน 200  วนั (85x6.58x200=111,860 ) 
ต ัง้ไว ้  111,860  บาท   
 
 
 
         2.2 จดัซ้ืออาหารเสรมินม ยู.เอช.ที  
ชนิดกลอ่งรวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้ 85 คนๆละ7.82 บ
าทจ านวน 60 วนั (85x7.82x60=39,882 ) 

      

 

      

  ต ัง้ไว ้  39,882  บาท  
 
   3.  ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ภายในเขตต าบลแมก่รณ์ 
  จ านวน  1  แหง่  จ านวน  260  วนั ดงัน้ี    
         -  จดัซ้ืออาหารเสรมินม ยู.เอช.ที ชนิดกลอ่ง 
รวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้  52  คนๆละ 7.82 บาท  

      

 



118 
 

จ านวน 260  วนั (52x7.82x260=105,726) 
ต ัง้ไว ้  105,726  บาท 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน  2561   
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่
ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน  2561   
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่
ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา ขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2
562  
     3. ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภ ั
ณฑ์นม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนินงานโคร
งการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที ่1/256
1  
ลงวนัที ่21 มนีาคม  2561 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 159 ล าดบัที ่ 4 
    

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ ซึง่
แยกเป็น 3 ประเภท  
ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญ
แจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้ม
น ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
 
 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถย
นต ์เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า ห ั
วเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟหน้า ไ
ฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถ
ยนต ์กนัชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 
     1.  ตามหนงัสอืระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.
2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปร ั
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บปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประม
าณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนาย
น  
2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นว ั
สดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่
ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณ
ฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประม
าณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย ว ั
สด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑก์ารเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159 ล าดบัที ่4 

        
 

      

 
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ ประเ
ภทวสัดสุิน้เปลืองไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณ
ะเมือ่ใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่
ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ
 เชน่ แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเชื้อเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั
กา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเค
รือ่ง ถา่น กา๊ส  ฯลฯ 
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 
 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิน่ 
 
 
 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพิ
จารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกั
ษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 
 เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีด
ค าชี้แจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
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แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  159 ล าดบัที ่4 
 

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,100 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ซึง่แ
ยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวงิ
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ พูก่นั ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโ
มรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพ
ยนตร์,วีดโีอเทป,แผน่ซีดี) รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าก
การลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทร
ายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ 
 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเ
ภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561  
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีนรายละเอยีด
ค าชี้แจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า 159  ล าดบัที ่4 

      

         
 

      

 
   

วสัดกุีฬา จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุีฬา  ประเภทวสัดคุงทน  
ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน  แตต่ามป
กตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  หรือเมือ่น าไปใชง้า
นแลว้เกดิช ารุดเสยีหาย  ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้
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งานไดด้งัเดมิ  หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  เชน่ หว่
งยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไมต้ปิีงปอง  ลูกแชร์
บอล  ไมแ้บดมนิตนั  ไมเ้ทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือก
กระโดด  ดาบสองมอื  ตะกรอ้  ตะกรอ้หวายแชร์บอ
ล  ตาขา่ยกีฬา เชน่  ตาขา่ยตะกรอ้  นกหวีด  นาฬกิ
าจบัเวลา  นวม  ลูกทุม่น ้าหนกั  เสาตาขา่ยกีฬา  เช่
น  เสาตาขา่ยวอลเลย์บอล  หว่งบาสเก็ตบอลเหล็ก  
ฯลฯ  ของกองการศกึษาฯ  ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
 ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561  
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีนรายละเอยีด
ค าชี้แจงงบประมาณ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159 ล าดบัที ่4 

      

   
 
 
 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ซึง่แยกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Dig
ital Video Disc ,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartri
dge Tape) หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิ
เตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ก
ระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพ
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มลีกัษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งส
ภาพเดมิ) 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมได
ร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(
Key Board) เมนบอร์ด(Main Board)  
เมมโมรีซ่ปิ(Memor Chip) เชน่ RAM คตัซีทฟีดเ
ตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเ
ตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer Switching Box) เครื่
องกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์
 (Card) เชน่ Ethernet Card,Lan Card,Anti v
irus Card ,Sound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์(Diskett
e) แบบฮาร์ดดสิต์(Hard Disk) แบบซีดรีอม(CD-
ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ  
 
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนาย
น  
2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นว ั
สดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่
ยตามงบประมาณ 
 
 
 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561  
เรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีนรายละเอยีด
ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159  ล าดบัที ่4 

        
 

      

 
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบ
ลแมก่รณ์และโรงเรียน อบต.แมก่รณ์  
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     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217  
ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2560 
     2.  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่
น ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1846  
ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 
     3. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 1529  
ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 
     4. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา (00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159 ล าดบัที ่3 
 
 

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรหิารอนิเตอร์เน็ตและคา่เชา่พื้นทีอ่ิ
นเตอร์เน็ต ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา(00211)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ หน้า  159  ล าดบัที ่3 
 
 
 
 

      

 
 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 5,923,730 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,355,480 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,355,480 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,687,920 บาท 

 

      

  (1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
ต ัง้ไว ้  1,110,720  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืน  ผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 ครู และครูผูช้่วยในโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต า
บลแมก่รณ์  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนอบต.แ
มก่รณ์, ครู คศ.1  ครูผูช้ว่ย  รวม  4 อตัรา  

(2)ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์   
ต ัง้ไว ้  577,200  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานศนูย์พฒันาเด็กเล็
กต าบลแมก่รณ์ ต าแหน่ง  ครู คศ.1รวม 2 อตัรา  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
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แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
(00212)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159  ล าดบัที ่1  
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการโร
งเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า  159  ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 553,560 บาท 

 

      

  (1)โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   
   1.1  คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต ัง้ไว ้ 121,560  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง(อตัราตามจ า
นวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ต าแหน่งการเงนิบญัชีแ
ละพสัด ุ จ านวน 1  อตัรา 
   1.2  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 108,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง (อตัราตามจ า
นวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ต าแหน่งนกัการ 
จ านวน 1 อตัรา  
(2)ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์ 
   2.1  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 324,000  บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป   
(อตัราตามจ านวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้รวม 3 อตั
รา 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม  
2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้
จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 159  ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

 

      

  1  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   
   1.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต ัง้ไว ้24,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว  (อตัราตามจ านวน
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ทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้  ต าแหน่งการเงนิบญัชีและพ ั
สด ุจ านวน  1  อตัรา   
   1.2  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป   
ต ัง้ไว ้ 12,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป 
 (อตัราตามจ านวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ นกัการ  
จ านวน  1  อตัรา  
2  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์   
    2.1  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต ัง้ไว ้ 36,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป 
  
(อตัราตามจ านวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้  
จ านวน  3  อตัรา  
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกคร
องสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 159 ล าดบัที ่1  

        
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,358,250 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 24,800 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิ
ศษส าหรบัพนกังานสว่นต าบลเป็นกรณีพเิศษ(เงนิโ
บนสั)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ
.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า  159  ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 4,800 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้ก่ 
ขา้ราชครูผูด้แูลเด็ก ครู ค.ศ. 1      
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     1. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21  
มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบ
ประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เ
งนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 159 ล าดบั 1 
 

   
คา่ใชส้อย รวม 1,303,450 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

คา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั จ านวน 36,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั โรงเรี
ยนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า 159  ล าดบัที ่ 2 
 
 

      

 
    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จ านวน 14,000 บาท 

 

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสอื ,ค่
ารบัวารสารวชิาการ, เขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เล่
มเอกสารประกอบการนิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็
น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เชา่บา้น) 
เชน่ คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์ คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 
และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกี่
ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิ
ยุกระจายเสยีงโทรทศัน์  
โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่งๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนั 
(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค า
พพิากษา 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ จา้งเ
หมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาท าความสะอา
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ด ,จา้งเหมาดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่วฯ,จา้งเหมาคนสว
น ,จา้งเหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้งแ
รงงาน บคุคล หรือจา้งเหมาบรกิาร  
เพือ่ชว่ยเหลือการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นหรืองานเฉพาะ
ดา้นของ อบต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบั
การบรหิารงานของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพื่
อใหร้าชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้
อแปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสิ
ทธิข์องการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเ
พิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟ
ฟ้า การเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบ ารุงร ั
กษาหรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประ
ปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ป
ระปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา  
การบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอปุก
รณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้  
คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครือ่ง
โทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
 
                                        ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งห
ลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององ
ค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า 159  ล าดบัที ่ 2 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการจดักจิกรรมทศันศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมทศันศกึษาของศนูย์พฒั
นาเด็กเล็กของ อบต.แมก่รณ์ และโรงเรียน  
อบต.แมก่รณ์เชน่ คา่อาหาร  เครือ่งดืม่ ของทีร่ะลกึ 
วสัด ุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัจดักจิรร
ม 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 159  ล าดบัที ่ 2 

      

 



128 
 

 

    
โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาตเิ
พือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัเด็กของศนูย์พฒันาเด็
กเล็กของ อบต.แมก่รณ์ และโรงเรียนองค์การบรหิา
รสว่นต าบลแมก่รณ์ เชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 
ส าหรบัผูด้ าเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  คา่วสัดุ
กีฬาพ้ืนบา้นทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักีฬาพ้ืนบา้น   
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัจดักจิรรม  และจดัซ้ือสิ่
ง ของส าหรบัเด็ก เชน่  สมดุ ปากกกา ดนิสอ   
ขนม ของใช้อืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯสนบัสนุนการจดักจิกร
รมวนัเด็กใหแ้กโ่รงเรียน 
     -
  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจ่
ายคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแ
ละการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 159  ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
    

โครงการจดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่แหง่ชาต ิ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่ของ 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กของอบต.แมก่รณ์  และโรงเรียน
องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  เชน่คา่อาหารเค
รือ่งดืม่ส าหรบัผูด้ าเนินการ และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมค่
าจดัสถานที ่ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัจดักจิรรม
  
 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแล
ะการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6   หน้า 159ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
    

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 1,149,550 บาท 

 

      

  (1) คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  
โรงเรียนสงักดั อปท. จ านวน  20,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรี
ยนสงักดั อปท.   
(2) คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน  
จ านวน 9,600  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การเชือ่มตอ่อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  โรงเรียนในสงักดั อปท.    
(3) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน  
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จ านวน  100,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การจดัซ้ือหนงัสอืหอ้งสมุดโรงเรียนโ
รงเรียนในสงักดั อปท.   
(4)  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรีย
น จ านวน 50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่การพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน  
  
(5)  คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในส
ถานศกึษา  จ านวน  21,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติ
ดในสถานศกึษา  ดงัน้ี 
-โรงเรียน ละ 15,000.-บาท 
-ครูแกนน าโรงเรียน ละ 1 คน ๆ ละ   3,000  บาท 
-เจา้หน้าที ่อปท.ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท 
(6) จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  โรงเรียนสงักดั
 อปท. จ านวน  144,500 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)โรงเรี
ยนสงักดั อปท.  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เดก็อนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6)   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561   
จดัสรรให1้00 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรีย
น  ภาคเรียนละ 850 บาท  จ านวน 2  
ภาคเรียน  จ านวน 85 คน 
(850*2*85=114,500 บาท) 
(7)  จดัการเรียนการสอน  (รายหวั) ศนูย์พฒันาเด็
กเล็กต าบลแมก่รณ์  จ านวน  88,400  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์   
(จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561   
จดัสรรให ้100 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรี
ยน  ปีละ 1,700 บาท  จ านวน  52 คน  

      

   (1,700*52=88,400 บาท)  
(8) คา่หนงัสอืเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท. จ านวน  
17,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่หนงัสือเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท. 
 ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   (จดัสรรใหเ้ด็กเล็
ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)  
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน  2561   
จดัสรรให1้00 % ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรีย
น  ปีละ 200 บาท  จ านวน 85 คน  
(200*85=17,000 บาท) 
(9) คา่อปุกรณ์การเรียน  โรงเรียนสงักดั อปท.  
จ านวน 17,000  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งอปุกรณ์การเรียน  โรงเรียนสงั
กดั อปท.  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1-ป.6)   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561  
จดัสรรให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรี
ยน  
ภาคเรียนละ 100 บาท  จ านวน  2 ภาคเรียน   
จ านวน 85 คน(100*2*85= 17,000 บาท) 
(10) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน โรงเรียนสงักดั อปท.
จ านวน  25,500บาท 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งเขยีนแบบเรียน   โรงเรียนสงั
กดั อปท. (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป
.1-ป.6)   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน  2561  
จดัสรรให1้00 %  ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรีย
น ปีละ 300 บาท  จ านวน 85 คน  
(300*85=25,500 บาท)   
(11) คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  โรงเรียนส ั
งกดั อปท.  จ านวน  36,550 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  โรงเ
รียนสงักดั อปท.   
(จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561  
จดัสรรให1้00 % ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรีย
น  ภาคเรียนละ 215 บาท  จ านวน  2 ภาคเรียน  
จ านวน 85 คน 
(215*2*85=36,550 บาท)     
(12) คา่อาหารกลางวนัส าหรบัโรงเรียนองค์การบริ
หารสว่นต าบลแมก่รณ์  จ านวน 340,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัโรงเรียนองค์
การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เ
ด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6)   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561  
จดัสรรให1้00 %ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรีย
น อตัราคนละ 20 บาท  จ านวน 200 วนั   
จ านวน 85 คน (85*20*200=340,000 บาท)  
(13)  คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลแมก่รณ์  จ านวน 254,800 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็
กเล็กต าบลแมก่รณ์  (จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก,เด็กอนุบาล 
และเด็ก  ป.1-ป.6)   
 
 
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถิุนายน 2561 
จดัสรรให1้00 %   ทุกสงักดัโดยไดจ้ดัสรรใหน้กัเรี
ยน  อตัราคนละ 20 บาท  จ านวน 245 วนั   
จ านวน 52คน (52*245*20= 245,800 บาท) 
(14) คา่ใชจ้า่ยระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบ  
Wireless Fidelity: WIFI จ านวน 7,200 บาท 
(15) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเ
รียนในสงักดั อปท. ขา้ราชการครู/พนกังานครู อตัร
าคนละ 3,000 บาท(3,000*6=18,000 บาท) 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
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แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 159 ล าดบัที ่ 2 
 

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาส าหร ั
บศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 33,900 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาส าหรบั 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์  
จ านวน 33,900 บาท  ดงัน้ี 
   (1) คา่หนงัสอืเรียน   จ านวน  6,000 บาท   
อตัราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 30 คน  
(200*30=6,000 บาท) 
   (2) คา่อปุกรณ์การเรียน จ านวน  6,000 บาท  
อตัราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 30 คน(200*30
=6,000 บาท) 
   (3)คา่เครือ่งแบบนกัเรียน  จ านวน  9,000 บาท   
อตัราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 30 คน(300*30=
9,000 บาท) 
    (4) คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  
จ านวน 12,950 บาท อตัราคนละ 430 บาท/ปี  
จ านวน 30 คน (430*30=12,950 บาท) 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  
(00200) แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 159  ล าดบัที ่ 2 

      

 
    

โครงการอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินงานตามโครงการอบรมการจ ั
ดท าแผนพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกคร
องสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรีย
นและประถมศกึษา (00212)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  159 ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 
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วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ศนูย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลแมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะค
งทนแตต่ามปกตมิีอายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมื่
อน าไปใช้งานแล้วเกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่ม
แซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่
า เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะก
ระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรท ั
ดเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด า
 ตรายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอ
กสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บก
ระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระบรมฉายาลกั
ษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่
วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่,่มา่น
รบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนา
ดเล็ก ช ัน้ใสถุ่งนอน   
ช ัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ  
ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระ
ดาษ กาว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้า
หมกึปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข 
กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบ
บพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือ
จา้งพมิพ์ ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้
 น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ   
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน   
โรงเรียน อบต.แมก่รณ์ ซึง่แยกเป็น  
2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รร
ทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดาน
ด า ตรายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น  
ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดา
ษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระ
บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านั
กงานหรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายต่
างๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ั้
งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋
า ตาช ั่งขนาดเล็ก  ช ัน้ใสถุ่งนอน   
ช ัน้วางรองเทา้  ฯลฯ  
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งส
ภาพเดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา  

      

 



133 
 

ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึ 
ปริน้ท์ เทป พีวีซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มสมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ  
แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือห
รือจา้งพมิพ์ ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนั  
ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังา
น ฯลฯ 
     1.  ตามหนงัสอืระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแน
กประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่งหลกั 
เกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบป
ระมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้ส
อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานการ 
ศกึษา(00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถม 
ศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.  
2561-2564)ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 159 ล าดบัที ่4 

  
งบลงทุน รวม 792,000 บาท 

 
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 792,000 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 

    
โครงการท าป้ายชือ่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ 

จ านวน 169,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งป้ายชือ่โรงเรียนองค์การบริ
หารสว่นต าบลแมก่รณ์ ป้ายทองเหลือง 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร  ยาว  0.80  เมตร   
พรอ้มตวัอกัษร อลูซงิค์ ขนาดความสงูตวัอกัษรไม่
น้อยกวา่ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ สถานทีก่อ่สรา้ง   
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่1
3   
ต าบลแมก่รณ์  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  27  ล าดบัที ่ 2 
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

 

    
คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอา
คารประกอบ 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเ
รียนและอาคารประกอบสงักดั อปท.  
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกคร
องสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศกึษา (00210)   
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 159 ล าดบัที ่ 5 
 
 
 
 

      

 

    
โครงการปรบัปรุงตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่งพรอ้มมุง้ลวด 
อาคารเรียน คสล. 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรียน 

จ านวน 473,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่งพรอ้
มมุง้ลวด อาคารเรียน คสล. 3 ช ัน้  
12 หอ้งเรียน  ปรมิาณงาน  
1. งานเหล็กดดัหน้าตา่ง จ านวน 36 ชุด 
2. งานมุง้ลวดประต ู– หน้าตา่ง จ านวน 50 ชุด  
สถานทีก่อ่สรา้ง  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์  หมูท่ี ่13  ต าบลแมก่รณ์  อ าเภอเมอืง   
จงัหวดัเชียงราย 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  27  ล าดบัที ่ 1 
 

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 1,418,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,418,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 

    
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 
(ปลูกพืชผกัสวนครวั) 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนโรงเรียนบา้นปางคกึ  เพือ่ด าเนิน 
งานตามโครงการ เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั   
(ปลูกพืชผกัสวนครวั) 
     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2421 ลงวนัที ่ 
20 มถิุนายน 2561 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 164  ล าดบัที ่1 
 

      

 
    

โครงการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนโรงเรียนบา้นปางคกึ เพือ่ด าเนิน 
งานตามโครงการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ 
 
     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2421 ลงวนัที ่ 
20 มถิุนายน 2561 
    2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุ
นขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรป
กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 172 ล าดบัที ่5 
 

      

 

    
โครงการจดักจิกรรมคา่ยวชิาการเพือ่ยกระดบัผลสมัฤ
ทธิท์างการเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนโรงเรียนบา้นแมก่รณ์   
เพือ่ด าเนินงานตามโครงการจดักจิกรรมคา่ยวชิากา
รเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
     1. ตามหนงัสอืที ่ศธ 04043.066/090   
ลงวนัที ่19 มถิุนายน  2561 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
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     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรป
กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา  (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 173  ล าดบัที ่ 7 
 

    
โครงการตดิต ัง้ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอ 
แมล่าว ด าเนินงานตามโครงการตดิต ัง้ ขยายเขตระ
บบจ าหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบ
ลแมก่รณ์ 
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า 36 ล าดบัที ่1 

      

 
    

โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนโรงเรียนบา้นแมก่รณ์  เพือ่ด าเนินง
านตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน 
     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043.066/090   
ลงวนัที ่ 19 มถิุนายน  2561 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรป
กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
 แผนงานการศกึษา  (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 164  ล าดบัที ่ 2  
 

      

 
    

โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยอดุหนุนโรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์   
เพือ่ด าเนินงานตามโครงการ สง่เสรมิคณุธรรมจรยิ
ธรรม  
     1. ตามหนงัสือที ่ศธ 04043/2562 ลงวนัที ่ 
28 มถิุนายน 2561  
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     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา(00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  หน้า 174  ล าดบัที ่9 
 

    
โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตพื้น
ทีร่บัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 1,348,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนในเขตพื้นทีร่บัผดิ
ชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   
ตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเ
ขตพื้นทีร่บัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก 
ป.1 – ป.6   
ใชข้อ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่ 10  มถิุนายน  2561 
จดัสรรในอตัราคนละ 20  บาท จดัสรร 100 %  
ทุกสงักดั แยกเป็น 
(1).ร.ร. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ั้
นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวน  200 วนั  ภายในเขตต าบลแมก่รณ์   
จ านวน  3  แหง่ ต ัง้ไว ้ 1,348,000 บาท  
1.  โรงเรียนบา้นแมก่รณ์      
2.  โรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์      
3.  โรงเรียนบา้นปางคกึ    
รวมจ านวนเด็กท ัง้สิน้  337 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วนั  (337*20*200=1,348,000) 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกคร
องสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา(00212)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  171 ล าดบัที ่1-3 
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แผนงานสาธารณสขุ 

 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 492,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 229,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 229,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 

    
โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิตอ่และโรค 
ไมต่ดิตอ่ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการควบคมุ 
และป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกี่
ยวกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 112  ล าดบั 1 
 

      

 
    

โครงการพน่หมอกควนัในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพน่หมอกค
วนัในพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 47  ล าดบั 1 
 

      

 
    

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 35,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ควบ
คมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่
วขอ้ง   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 112  ล าดบั 1 
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โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคตา่งๆ ในต าบลแมก่รณ์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ป้อง
กนัโรคตา่งๆ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542 ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกี่
ยวกบัสาธารณสขุ (00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่
นสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
หน้า 113 ล าดบั 5  
 

      

 

    

โครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 
ตามปณิธานศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคั
รราชกุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการสตัว์ปลอดโ
รค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภ
รณืวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้ถิน่ 
ที ่มท 0810.5/ว 1082 ลงวนัที ่10 เมษายน 
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ฯ 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 เรือ่ง แนวทาง
การด าเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคพษิสนุขับา้
ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดา้นบรกิารชุมชน
และสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
(00221) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 
 - 2564)  เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่
 1/2561 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 14 ล าดบั 1 
  

      

 

    

โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์
ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุ
นขับา้ฯ 

จ านวน 4,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการส ารวจขอ้มู
ลจ านวนสตัว์ และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตั
ว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ฯ และค่
าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้ถิน่ 
ที ่มท 0810.5/ว 1082 ลงวนัที ่10 เมษายน   
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ฯ 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 เรือ่ง แนวทาง
การด าเนินงานป้องกนั และควบคุมโรคพษิสนุขับา้
ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่   
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกี่
ยวกบัสาธารณสขุ (00221) ดา้นบรกิารชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)   
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 15  ล าดบั  2  
 

    
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้น
สาธารณสขุ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่้
านสาธารณสขุเพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงก
ารอบรมพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นสาธ
ารณสขุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ฯลฯ   
     1. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557       
     
3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้ห
น้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธ
ารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 101 ล าดบั 4 
  

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 263,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 263,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 

    

โครงการผา่ตดั-
ท าหมนัเพือ่ลดจ านวนสนุขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์พาหนะ
ของโรคพษิสนุขับา้ในสนุขัและแมวไมม่เีจา้ของในพื้น
ทีจ่งัหวดัเชียงราย 

จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชี
ยงราย  เพือ่ด าเนินงานตามโครงการผา่ตดั-
ท าหมนัเพือ่ลดจ านวนสนุขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์พาห
นะของโรคพษิสนุขับา้ในสนุขัและแมวไมม่เีจา้ของ
ในพื้นทีจ่งัหวดัเชียงราย 
     1. ตามหนงัสือส านกังานสง่เสรมิการปกครองท้
องถิน่อ าเภอเมอืงเชียงราย ที ่ชร 0023.6/ 251   
ลงวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2560 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   ดา้นบรหิารงานท ั่วไป (00100)   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) งานบรหิารท ั่ว
ไป(00111) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2561  

      

 



141 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 43  ล าดบั 40 
 
 
 
 

   
เงนิอดุหนุนเอกชน       

 

    

01 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1  
บา้นแมก่รณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่ประชาสมั
พนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่
ม คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่
วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการ  จ านวน 3 โครงก
าร  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม   
     2. โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจ้
าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี  
     3. โครงการชว่ยลดการตดิเชื้อเอดส์จากแมสู่ลู่ก
สภากาชาดไทยฯ พระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้โส
มสวลีพระวรราชาทนิดัดามาต ุ 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นแมก่รณ์ หมู ่1 ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2561 
2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณราย
จา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่
วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 21 ล าดบั 1-3  
 

      

 

    

02 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นเวียงหวาย 
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่ประชาสมั
พนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่
ม คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่
วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ านวน 3 โครง
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การ  
     1.โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้
นภยัมะเร็งเตา้นม 
 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงคฯ์ 

     3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสม
เด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นเวียงหวาย หมู ่2 ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2561 
2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 23 ล าดบั 4-6  

    

03 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3  
บา้นสวนดอก ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     2.โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจา้
ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี 
     3.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงคฯ์ 
 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นสวนดอก หมู ่3 ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณราย
จา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่
วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 24 ล าดบั 7-9  

    

04 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  
บา้นแมส่าด ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่ประชาสมั
พนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่
ม คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่
วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ านวน 3 โครง
การ  
     1.โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้
นภยัมะเร็งเตา้นม 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงคฯ์ 

     3.โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนา
มยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สย
ามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นแมส่าด หมู ่4 ลงวนัที ่26 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 26 ล าดบั 10 -12  
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05 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5  
บา้นเมอืงรวง ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1.โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้
นภยัมะเร็งเตา้นม 
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     3.โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนแ
ละชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบ
รมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562  บา้นเมอืงรวง  
หมู ่5 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณราย
จา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่
วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 27 ล าดบั 13 - 15  
 

      

 

    

06 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6  
บา้นปางมุง้ ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์ การอบรม คา่ป้ายสือ่ 
ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งแล
ะเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้ 
จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี   
จ านวน 3 โครงการ  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสง
ค์ฯ 
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     3. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของส
มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ
โครงการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นปางมุง้ หมู ่6 ลงวนัที ่9  กรกฎาคม  2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธ
ารณสขุ(00220) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธาร
ณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  30 ล าดบั 16 -18  

    

07 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7  
บา้นฝั่งหมิน่ ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่ประชาสมั
พนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่
ม คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่
วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ านวน 3 โครง
การ  
     1.โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนา
มยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สย
ามบรมราชกุมารี 
     2.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงคฯ์ 

     3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสม
เด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นฝั่งหมิน่ หมู ่7 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
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ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  31 ล าดบั 19 -21  

    
08 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นใหม ่ 
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย สือ่ประชาสมั
พนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่
ม คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่
วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ านวน 3 โครง
การ  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสง
ค์ฯ 
     3. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของส
มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นใหม ่หมู ่8 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  33 ล าดบั 22 -24  
 
 
 
 

      

 

    

09 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9  
บา้นปางกอก ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 
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  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสง
ค์ฯ 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพแมแ่
ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นปางกอก หมู ่9 ลงวนัที ่9  กรกฎาคม  2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  34 ล าดบั 25 -27  
 

      

 

    

10 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10  
บา้นปางรมิกรณ์  
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
 
 
 
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสง
ค์ฯ 
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     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพแมแ่
ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นปางรมิกรณ์ หมู ่10 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 256
1 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0
810.5/ว 2072   
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางก
ารต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  36 ล าดบั 28 - 30  

    

11 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11  
บา้นปางป่าออ้  
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสง
ค์ฯ 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพแมแ่
ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นปางป่าออ้ หมู ่11 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
 
 
   
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
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ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณราย
จา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่
วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  37 ล าดบั 31 - 33  

    

12 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12  
บา้นหนองเขยีว 
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของส
มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     2. โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นทีส่มเด็จพระเจ้
าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี 
     3. โครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0
-
72 เดอืนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบ
รมราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโคร
งการตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นหนองเขยีว หมู ่12 ลงวนัที ่27 มถิุนายน  
2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยปร
ะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  39 ล าดบั 34 - 36 
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13 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13  
บา้นป่าสกัทอง 
ตามโครงการตามแนวพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวพ
ระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา
กร คา่วสัด ุอปุกรณ์การอบรม คา่ป้าย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯตลอดจนคา่ใช้จ่
ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัโครงการน้ี  จ าน
วน 3 โครงการ  
     1. โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้
านภยัมะเร็งเตา้นม 
     2. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของส
มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     3. โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพแมแ่
ละเด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
1. ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครง
การตามพระราชด าร ิปี 2562   
บา้นป่าสกัทอง หมู ่13 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2561 
2.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559     
3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3
028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา
ณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 256
1  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยปร
ะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
ดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานสาธารณสขุ(00220)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 1/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  41 ล าดบั 37 - 3  
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการดแูลผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการดแูลผูพ้กิาร
และผูด้อ้ยโอกาส และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ฯลฯ 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 100 ล าดบั 1 
 

      

 
    

โครงการเยีย่มบา้นผูพ้กิาร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการเยีย่มบา้นผู้
พกิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 101 ล าดบั 7 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 4,501,520 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,553,520 บาท 

 
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,553,520 บาท 

 
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 608,640 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล 
แมก่รณ์ สงักดักองชา่งผูอ้ านวยการกองชา่ง 
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานสว่นต าบล 
แมก่รณ์ สงักดักองชา่ง อบต.แมก่รณ์   
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของ ผอ.กองชา่ง  
องค์การ บรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)   ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
(พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
หน้า  161  ล าดบัที ่ 1 
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 812,880 บาท 

 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ   
จ านวน  4 อตัรา   
2. เพือ่จา่ยเป็นจา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไ
ป)  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป (คนงานท ั่วไ
ป) จ านวน 2 อตัรา  
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่ 1 
 

      

 
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 66,000 บาท 

 

      

  เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง 
        1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว (พ.ช.ค.)  
ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน 4 อตัรา  
สงักดักองชา่ง   
        2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว (พ.ช.ค.)
ใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป จ านวน  2 อตัรา   
สงักดักองชา่ง   
     - ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่ 1 
     

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 443,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทน รวม 98,000 บาท 

 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ  ส าหรบัพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งเ
ป็นกรณีพเิศษ (เงนิโบนสั)ประจ าปีงบประมาณ  
2562  
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษ
ณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใ
หเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ
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.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 161 ล าดบัที ่1 

2.เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบั  
งานจา้ง  ชา่งผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการชุดตา่
ง ๆ  
     1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 3652 ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 เรือ่งการเบิ
กคา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการ
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงาน
กอ่สรา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 4231 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2546 เรือ่ง การเบกิค่
าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจา้
ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่
สรา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   หน้า 161 ล าดบัที ่1 
 

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลารา
ชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งภา
ยในกองชา่ง   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ภา
ยในกองชา่ง  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เ
ตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคห
ะและชุมชน(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคห
ะและชุมชน(00241)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (
พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
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หน้า  161  ล าดบัที ่1 
 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 6,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกั
งานสว่นต าบลภายในกองชา่งองค์การบรหิารสว่น
ต าบลแมก่รณ์   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิ
ารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2541 และ(ฉบบที ่3)พ.ศ.2549  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเค
หะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเ
คหะและชุมชน (00241)  ตามแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่1 
 

      

 
   

คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 

    
คา่จา้งเหมาบรกิารงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่
อสรา้ง 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารงานจา้งออกแบบหรื
อควบคมุงานกอ่สรา้ง 
     1. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. ตามกฎกระทรวง ก าหนดอตัราคา่จา้งผูใ้หบ้ริ
การงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง พ.ศ.
 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชน (00241)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  161 ล าดบัที ่2 
 

      

 
    

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร 
(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสอื ,เ
ขา้เลม่ขอ้บญัญตั ิ, เย็บ/เขา้เลม่เอกสารประกอบการ
นิเทศงาน เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ  
(3)เพือ่จา่ยเป็นคา่ซกัฟอก 
(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล 
(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดั
ปลวก 
(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้คา่เชา่บา้น) 
เชน่ คา่เชา่สงัหารมิทรพัย์ คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 
และคา่เชา่ทรพัย์สนิอืน่ๆ ฯลฯ  
(7)เพือ่จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกี่
ยวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิ
ยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ โรงมหรสพและสิง่พมิพ์ตา่ง
ๆ) ฯลฯ  
(8)เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
(9)เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนั 
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(10)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค า
พพิากษา 
 
(11)เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ จา้งเ
หมาอดัและลา้งฟิล์มถา่ยรูป ,จา้งเหมาท าความสะอา
ด ,จา้งเหมาดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯ ,จา้งเหมาคนส
วน ,จา้งเหมาคนรกัษาความปลอดภยั รวมถงึคา่จา้ง
แรงงาน บคุคล หรือจา้งเหมาบรกิาร เพือ่ชว่ยเหลือ
การปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นหรืองานเฉพาะดา้นของ อบ
ต. หรืองานบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการบรหิารง
าน ของ อบต.แมก่รณ์ 
 (12)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ดงัน้ี 
12.1คา่ปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีร่าชการเพื่
อใหร้าชการไดใ้ช้บรกิารไฟฟ้า รวมถงึคา่ตดิต ัง้หม้
อแปลง เครือ่งวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่เป็นกรรมสิ
ทธิข์องการไฟฟ้า 
12.2คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเ
พิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟ
ฟ้า การเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบ ารุงร ั
กษาหรือซอ่มระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
(13)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ประปา ดงัน้ี 
13.1คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพือ่
ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชบ้รกิารน ้าประ
ปา รวมถงึคา่ตดิต ัง้มาตรวดัน ้าและอปุกรณ์ประปา 
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องการประปา 
13.2คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปาและตดิต ัง้อุปกรณ์ป
ระปาเพิม่เตมิ รวมถงึ การปรบัปรุงระบบประปา กา
รบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 
(14)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ดงัน้ี 
14.1คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการตดิต ัง้โทรศพัท์ ยกเวน้ 
คา่ตูส้าขา คา่เครือ่งโทรศพัท์พว่งภายใน และเครือ่ง
โทรศพัท์ภายใน 
(15)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง 
                        ฯลฯ 
     - ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารข
ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  

      

  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชน (00241)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  161 ล าดบัที ่2 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

     (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชก
ารในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง ,คา่พาหนะ ,คา่เชา่ทีพ่กั ,ค่
าบรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ,คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ ,คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ,คา่ลง 
ทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไป
ราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นต าบ
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ล , ลูกจา้งประจ า ,พนกังานจา้ง, ผูม้สีทิธแิละไดร้บั
ค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ  ฯลฯ   
   (2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่จดัซ้ือหนงั
สอืวชิาการ  หนงัสอืราชการ ตามเอกสารการอบรม
สมัมนาประชุมทางวชิาการ  ฯลฯ   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใ
นการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
 2559 ,  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที ่3)พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน   
(00241)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่ 2 
 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ใ
นกรณีการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้า
นไดต้ามปกต ิของวสัด ุครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้
ง (กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงา
นใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทร ั
พย์สนิเองใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
(1)คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ยจา
กคา่ใชส้อย 
(2)คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัด)ุ   
     -  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคห
ะและชุมชน(00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคห
ะและชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (
พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
หน้า  161 ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
   

คา่วสัด ุ รวม 125,000 บาท 

 
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน ซึง่แยกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รร
ทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดาน
ด า ตรายาง ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดา
ษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน,แผนที ่พระ
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บรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านั
กงานหรือหน่วยงาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายต่
างๆ มูลี่,่มา่นรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม 
(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
   2.วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายา
ลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุ
ด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ท์ เทป พีวี
ซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบ้รร
ทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้มสมดุ
บญัช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงช
าต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ ของใชใ้น
การบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิา
รประชาชนในส านกังาน ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ทีม่ท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทร
ายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161 ล าดบัที ่ 4 

        
 

      

 
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ ซึง่แยกเป็
น 3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้
า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนั 
ไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไ
ฟ  ฯลฯ 

      

 



159 
 

 
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไ
ฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวิ
ตซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ 
ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มฟูวิง่คอยส์คอนเดนเ
ซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากา
ศหรือ เสอากาศส าหรบัวทิยุ,เครือ่งรบัโทรทศัน์,จาน
รบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิ
ทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง
 เชน่ ดอกล าโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผ
งบงัคบัทางไฟ  ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทร
ายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241) 
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า 61 ล าดบัที ่4 

        
 

      

 
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ ส ีปนูซีเม
นต ์ทราย ,หนิ อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือ้ง สงัก
ะส ี กระสอบทราย ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทร
ายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ 
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     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161  ล าดบัที ่ 4 
 

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือน ้ามนัดเีซล, น ้ามนัเบนซนิ,น ้ามนั
เครือ่ง น ้ามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ น ้ามนัจารบ ี  
ฯลฯ   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
      3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 161 ล าดบั 4 
 
 
 

      

 
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ซึง่แ
ยกเป็น  2 ประเภท ดงัน้ี 
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวงิ
ใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋า
ใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ  
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
ดมิ เชน่ พูก่นั ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโ
มรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพ
ยนตร์,วีดโีอเทป,แผน่ซีดี) รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าก
การลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ  
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิา
รณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
      3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
      4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 หน้า  161 ล าดบัที ่ 4 

      

         
 

      

 
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ซึง่แยกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี  
   1.วสัดคุงทน ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเ
มือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิช ารุดเสยีหายไมส่ามารถซอ่
มแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่ม้
คา่ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
 
 
  
   2. วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษ
ณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมด แปรสภาพ หรือเ
ปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเ
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ดมิ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy 
Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Dig
ital Video Disc ,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู
(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape,Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือ
แถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเ
ครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ
 ฯลฯ (สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิ้
นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระ
ยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ) 
   3.วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่สิง่ของ
ทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซอ่
มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงั 
เดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมก
ลาง เชน่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  
ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main 
Board) เมมโมรีซ่ปิ (Memor Chip) เชน่ RAM  
คตัซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mou
se) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer  
Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แ
ผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่  
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card ,S
ound Card) เป็นตน้เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแ
บบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ด
ดสิต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพตคิอล(Optical) ฯลฯ  เป็นตน้   
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
(พ.ศ. 2561-2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 6   
หน้า  161  ล าดบัที ่ 4 

   
วสัดอุืน่ จ านวน 5,000 บาท 

 
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
และประเภทตาม 
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ระเบยีบวธิีการงบประมาณ    
     1.  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 080
8.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่
นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ 
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกั
การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิ
ารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษ
ณะคา่ใช้สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 เรือ่ง การก าห
นดหลกัเกณฑ์การเขยีนรายละเอยีดค าชี้แจงงบประ
มาณรายจา่ยขององค์ก าปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161  ล าดบัที ่ 1 
 

  
งบลงทุน รวม 2,505,000 บาท 

 
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 2,500,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

 

    
โครงการจดัซ้ือรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เททา้ยตดิ
ต ัง้เครนและกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ 

จ านวน 2,500,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการจดัซ้ือรถยนต์บร
รทุกอเนกประสงค์เททา้ยตดิต ัง้เครนและกระเชา้ซ่อ
มไฟฟ้า ขนาด 4 ตวั  6 ลอ้   
รายละเอยีดดงัน้ี  
รถกระเชา้ไฟฟ้าเครน สงู 12 เมตร เครือ่งยนต์ดเีซ
ล 150 แรงมา้ รุน่ K456  
ลกัษณะท ั่วไป 
            - เป็นเครนสงูไมน้่อยกวา่ 12 เมตร  
เครือ่งยนต์ไมน้่อยกวา่ 150 แรงมา้ 
      -
 ตดิต ัง้เครนไว้ดา้นหลงัหวัเกง๋ และตดิต ัง้กระเชา้ส า
หรบัปฏบิตังิานในทีสู่ง 
     - เป็นรถใหมไ่มเ่คยผา่นการใชง้านมากอ่น  
สามารถน ารถกระเชา้ไฟฟ้าไปใชป้ฏบิตังิานไดท้นั
ท ี
      -
 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นโรงงานทีผ่ลติรถยนต์บรรทุกติ
ดต ัง้เครนกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า ประกอบและผลติจากโ
รงงานทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน มอก. 9001-
2552 และ ISO 9001-2008 และไดร้บัใบ 
อนุญาตประกอบกจิการโรงงานจากส านกังานอตุสา
หกรรม (ร.ง.4) โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญา
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ตล าดบัที ่77 (1) 77 (2) 70 หรือผูเ้สนอราคาไดร้ ั
บการแตง่ต ัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย โดยน าหนงัสอืแต่
งต ัง้ตวัแทนจ าหน่ายพรอ้มส าเนาใบอนุญาตประกอ
บกจิการโรงงานมาแสดงในวนัยืน่ซอง เพือ่สะดวกต่
อการบรกิารหลงัการขาย และเพือ่ประโยชน์ทางรา
ชการ 
      - กระเชา้เป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติภายในประเทศ 
รายละเอยีดและคณุลกัษณะเฉพาะแชชซีและหวัรถ 
      -
 เป็นรถยนต์บรรทุกใหมไ่มเ่คยใชง้านมากอ่น และเ
ป็นรถยนต์บรรทุกรุน่ใหมท่ีผ่ลติจากโรงงานผูผ้ลติร
ถยนต์เป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติประกอบส าเร็จรูปภายใน
ประเทศ 
      - ความยาวชว่งลอ้ ไมน้่อยกวา่ 3,300 มม. 
      -
 ตดิต ัง้ชุดยกหวัเกง๋ส าหรบัยกหวัเกง๋ ซอ่มบ ารุงรกัษ
าเครือ่งยนต์และมทีีล็่อคอตัโนมตัเิมือ่ยกหวัเกง๋กง 
      - ตดิวทิยุพรอ้มเครือ่งเล่น CD 
      - ตดิแอร์พรอ้มฟิล์มกรองแสงเครือ่งยนต์ 
      - ใชเ้ครือ่งยนต์ดเีซลขนาดไมน้่อยกวา่ 4 สบู  
4 จงัหวะ  
มคีณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ EURO-3 
      - มกี าลงัสงูสดุไมน้่อยกวา่ 150 แรงมา้ 
      -
 มรีะบบการเผาไหม ้หรือระบบฉีดจา่ยน ้ามนัเชื้อเพ
ลงิแบบคอมมอนเรล ไดเร็คอนิ เจคช ั่น  
ควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ระบบสง่ก าลงั 
      -
 คลทัช์เป็นแบบแหง้แผน่เดียว ควบคุมดว้ยระบบไฮ
ดรอลคิ 
      -
 เกียร์เป็นแบบกระปกุเดนิหน้าไมน้่อยกวา่ 5 เกียร์เ
ดนิหน้า และเกียร์ถอยหลงัไมน้่อย 

      

  กวา่ 1 เกียร์ 
     ระบบบงัคบัเล้ียว 
      -
 พวงมาลยัขบัทางขวามรีะบบเพาเวอร์ชว่ยผอ่นแรง
 (HYDRAULIC POWER  
STEERING ASSISTED)  
สามารถปรบัระดบัได ้
     ระบบน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
      -
ถงัน ้ามนัเชื้อเพลงิมีความจุไมน้่อยกวา่  100  ลติร  
     ระบบกนัสะเทือน 
      -
 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานลา่สดุของผูผ้ลติรถยนต์ 
     ระบบหา้มลอ้ 
      -
 หา้มลอ้และหา้มล้อเทา้ตามมาตรฐานผูผ้ลติหา้มลอ้
มอืมคีนับงัคบัควบคมุการท างานภายในเกง๋ 
      -
 ระบบหา้มล้อเป็นระบบไฮดรอลคิ โดยมหีมอ้ลมสญู
ญากาศชว่ยเบรก 
      - มเีบรกชว่ยแบบเบรกไอเสยีลอ้และยาง 
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      - ยางขนาดไมน้่อยกวา่ 7.00 –
 16 และเสรมิผา้ใบไมน้่อยกวา่ 14 ช ัน้ 
      -
 มยีางอะไหลพ่รอ้มกระทะล้อ  1  ชุด  ตดิต ัง้ในต าแ
หน่งทีเ่หมาะสม 
 
 
     ระบบไฟฟ้า 
      - มมีอเตอร์สตาร์ท 
      - มแีบตเตอรี ่ชนิด 12 โวลท์ จ านวน 2 ลูก 
      -
 มสีญัญาณไฟถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานของ พ
.ร.บ. การขนสง่ทางบก หรือตาม  
มาตรฐานผูผ้ลติรถยนต์ 
     มอีปุกรณ์มาตรฐานประจ ารถไมน้่อยกวา่ ดงัตอ่
ไปน้ี 
 - มทีีบ่งัแดดไมน้่อยกวา่ 1 อนั 
 -
 มกีระจกมองหลงัไมน้่อยกว่า 3 บาน นอกเกง๋ 2 บา
น ในเกง๋ 1 บาน 
 - มชีุดทีป่ดัน ้าฝนตามมาตรฐานผูผ้ลติรถยนต์ 
 - ฝาถงัน ้ามนัเชื้อเพลงิสามารถปิดใสกุ่ญแจได้ 
 - มขีอ หรือหว่งเกีย่ว ไมน้่อยกวา่ 1 อนั 
     ระบบเครน 
 - เครนสามารถยกสงูไดไ้มน้่อยกวา่ 12 เมตร 
 - บมูเครนมลีกัษณะเป็นทรงเหลีย่ม 
 - แขนเครนเป็นแบบยืดเขา้ –
 ออก ไมน้่อยกวา่ 2 ทอ่น ท างานดว้ยระบบไฮดรอลิ
ค 
 -
 กระบอกไฮดรอลคิ ยกเครนตอ้งท ามมุ 90 องศา ก ั
บฐานเครนเมือ่อยูใ่นสภาพเก็บหลงัหอ้งคนขบั 
 - ความยาวของแขนเครน ไมน้่อยกวา่ 6.5 เมตร  
จากจุดหมนุเมือ่ยืดออกดว้ยไฮดรอลคิ 
-
 ทีร่ะยะ 2 เมตร สามารถยกไดไ้มน้่อยกวา่ 3,000 
กโิลกรมั  
- ทีร่ะยะ 4 เมตร สามารถยกน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่  
1,400 กโิลกรมั 
 -
 ทีร่ะยะ 5 เมตร สามารถยกน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 
1,000 กโิลกรมั 
 -
 ทีร่ะยะ 6 เมตร สามารถยกน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 
700 กโิลกรมั 
 - เครนตอ้งสามารถหมนุรอบตวัเองได ้360 องศา  
แบบตอ่เน่ืองโดยไมต่อ้งหมุนกลบั  
 -
 อปุกรณ์นิรภยัของระบบไฮดรอลคิจะตอ้งเป็นไปตา
มมาตรฐานผูผ้ลติเครนไฮดรอลคิ 
 -
 เครนสลงิไฮดรอลคิเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติในประเทศ
ไทยและไดร้บัมาตรฐาน มอก.9001    
โดยผูเ้สนอราคาตอ้งแนบใบอนุญาตประกอบกจิกา
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รโรงงาน (รง.4) และใบ มอก. 9001 ของผูผ้ลติ ห
ากผูเ้สนอราคาเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย 
ตอ้งแนบใบแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหน่าย  
เพือ่ประกอบการพจิารณา 
 - บมูเครนสไลด์ เขา้ –
 ออก มลีกัษณะเป็นเสาอากาศ 
 -
 บมูเครนเมือ่สไลด์ออกสดุบูมเครนจะมที ัง้หมดไมน้่
อยกวา่ 3 ทอ่น 
 -
 เมือ่เก็บเครนแลว้บมูเครนตอ้งอยูใ่นระนาบขนาดก ั
บพื้นดนิ 
 - ปลายบมูตอ้งตดิต ัง้ควา้นยกวตัถุ 
 -
 การโรยหรือเก็บสายสลงิตอ้งท างานดว้ยระบบไฮด
รอลคิ 
 - บมูเครน สามารถยกขึน้ – ลงได ้
 -
 ฐานของเครนตดิต ัง้ขาหย ั่ง โดยท างานดว้ยระบบไ
ฮดรอลคิ 
 - บมูเครน สามารถยกขึน้ – ลงได ้
 -
 ฐานของเครนตดิต ัง้ขาหย ั่ง โดยท างานดว้ยระบบไ
ฮดรอลคิ 
 -
 ชุดควบคุมการท างานของเครนดว้ยระบบไฮดรอลิ
ค ตอ้งสมารถปฏบิตักิาร ไดด้งัน้ี 
 - คนัโยกควบคมุการท างานของการสไลด์บมู เขา้ –
 ออก 
 - คนัโยกควบคมุการท างานของการโรยสลงิ ขึน้ –
 ลง 
 - คนัโยกควบคมุการท างานส าหรบัยกบมู ขึน้ – ลง 
 -
 คนัโยกควบคมุการท างานส าหรบัปรบัระบบเครนด้
านซา้ย 
 -
 คนัโยกควบคมุการท างานเป็นภาษาไทยตดิไวท้ีค่นั
โยก  
เพือ่ความสะดวกตอ่การท างาน 
 -
 ตอ้งมสีญัลกัษณ์บอกการท างานเป็นภาษาไทยตดิไ
วท้ีค่นัโยกเพือ่ความสะดวกตอ่การท างาน 
     กระบะบรรทุก 
 - พื้นกระบะมคีวามหนาไมน้่อยกวา่ 4.5 มม. 
 -
 แผงขา้งและฝาทา้ยใชเ้หล็กหนาไมน้่อยกวา่ 3 มม. 
 - แผงขา้งของกระบะบรรทุกสามารถปิด –
 เปิดได ้เพือ่น าวสัดขุึน้หรือลงดา้นขา้ง 
     ระบบกระเชา้ 
 -
 ตอ้งตดิต ัง้โครงการกระเชา้ซอ่มไฟฟ้าไวท้ีป่ลายบูม
เครน 
 -
 มชีุดควบคมุการท างานอยู่บนกระเชา้เพือ่ความสะ
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ดวกของ 
ผูป้ฏบิตังิาน 
 -
 โครงกระเชา้ตอ้งมทีีล็่อคโครงกระเชา้เพือ่ป้องกนัโ
ครงกระเชา้ในขณะปฏบิตังิาน 
 -
 กระเชา้ตอ้งท าจากวสัดุ ไฟเบอร์กลา๊ส มคีวามหนา
ไมน้่อยกวา่ 4 ช ัน้ 
 -
 กระเชา้ไฟเบอร์กลา๊ส ตอ้งสามารถทนแรงดนัไฟฟ้
าไดไ้มน้่อยกวา่ 6,000 โวลท์ 
 -
 ตอ้งน าผลการทดสอบแรงดนัไฟฟ้า ของกระเชา้จา
กสถาบนัทีเ่ชือ่ถือไดม้าแสดงในวนัยืน่ซอง 
 -
 กระเชา้สามารถตดิต ัง้ทีป่ลายเครน เมือ่เลกิใชง้านเ
ครนหรือเมือ่เก็บเครนเขา้ที ่โดยไมต่อ้งถอดโครงก
ระเชา้ออกเพือ่ความสะดวกตอ่การใชง้านของกระเ
ชา้ในคร ัง้ตอ่ไป 
     ระบบสญัญาณไฟ 
 -
 ตดิต ัง้สญัญาณไฟฉุกเฉินสเีหลือง ชนิดไฟหมนุได ้
แบบทรงกลมสงูไมน้่อยกวา่ 150 มม. 
 - เลนส์ท าดว้ยวสัดพุลาสตกิ ชนิดโพลีคาร์บอเนต 
 -
 สญัญาณไฟฉุกเฉินทีใ่ชต้ดิต ัง้จะตอ้งเป็นผลติภณัฑ์
ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน ISO 9001:2000 พรอ้มมเีอกสา
รมาแสดงในวนัยืน่ซอง 
     อปุกรณ์พื้นฐานประจ ารถ 
 - แมแ่รง จ านวน 1 ชุด 
 - ทีห่มนุยางอะไหล ่จ านวน 1 ชุด 
 - ประแจ จ านวน 1 ชุด 
 - บล็อกถอดลอ้ จ านวน 1 ชุด 
     การพน่สแีละขอ้ความ 
 - สตีวัรถตามตอ้งการของผูซ้ื้อก าหนด 
 -
 โลโก ้ขอ้ความ ตามความตอ้งการของผูซ้ื้อก าหนด 
     หนงัสอืคูม่อื/การรบัประกนั 
 -
 หนงัสอืคูม่อืใชแ้ละบ ารุงรกัษารถและการรบับรกิา
ร 
 - หนงัสอืคอืมือการใชง้าน 1 ชุด 
 -
 การรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่ง อนัเน่ืองมาจาก
การ 
ใชง้านตามปกตเิป็นเวลา 1 ปี 
     เงือ่นไขการเสนอราคา 
 -
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นผูผ้ลติรถโดยตรงตามยีห่อ้ที่
เสนอราคาหรือผูเ้สนอราคาไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นตวั
แทนจ าหน่ายใหจ้ าหน่ายใหก้บั อบต./ทต. มาแสดง
ในวนัยืน่ซอง 
 -
 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเ
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ทศไทย และมวีตัถุประสงค์ด าเนินการคา้เกีย่วกบัสิง่
ของทีจ่ะขายตามประกาศประกวดราคาน้ี โดยมหีนั
งสอืรบัรองของส านกังานทะเบยีนหุน้สว่น บรษิทั ก
รมทะเบยีนการคา้ จากกระทรวงพาณิชย์จดัซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)
  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-
25624) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
หน้า 45  ล าดบัที ่1 
 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 5,000 บาท 

 

   
คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน 
นิตบิคุคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

      

 

    

คา่ออกแบบ  
คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิตบิคุคลหรือบคุคล
ภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ  คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่
เอกชน  นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอก  เพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่สิง่กอ่สรา้ง   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  161  ล าดบัที ่ 5 
 
 
 
 

      

 
 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 400,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 400,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการจดัการขยะในหมูบ่า้น จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการจดัการขยะใ
นหมูบ่า้นและคา่ใช้จา่ย อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม(00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 148  ล าดบัที ่ 3 
  

    
โครงการจดัการสิง่แวดล้อมและการคดัแยกขยะ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการจดัการสิง่แ
วดลอ้มและการคดัแยกขยะและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2542 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้า 147  ล าดบัที ่ 1 
 

      

 

    
โครงการประกวดและคดัเลือกครวัเรือนตน้แบบในกา
รคดัแยกขยะและบรหิารจดัการขยะในระดบัครวัเรือน 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการประกวดแล
ะคดัเลือกครวัเรือนตน้แบบในการคดัแยกขยะและบ
รกิารจดัการขยะในระดบัครวัเรือน   
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
 
 
     2. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2542 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ .ศ
. 2557  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้า 148  ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
    

โครงการพฒันาและสง่เสรมิหมูบ่า้นปลอดขยะตน้แบบ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันา 
และสง่เสรมิหมูบ่า้นปลอดขยะตน้แบบและคา่ใชจ้า่ย 
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
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รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ า
นาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ .ศ
. 2557  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล (00244)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   หน้า 148  ล าดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 1,071,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 375,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 375,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการคา่ยครอบครวั จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการคา่ยครอบค
รวั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
พ.ศ. 2542 ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
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(พ.ศ. 2561-2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 2   
หน้า 102 ล าดบัที ่9  
 

    
โครงการคา่ยเด็กและเยาวชนต าบลแมก่รณ์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการคา่ยเด็ก 
และเยาวชน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542 ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
(พ.ศ. 2561-2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 2   
หน้า 102 ล าดบั 11  
 

      

 
    

โครงการตลาดประชารฐั  ทอ้งถิน่สขุใจ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการตลาดประช
ารฐั ทอ้งถิน่สขุใจ ต าบลแมก่รณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ
 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     -
 หนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่ชร 0023./2850 ลงวนัที ่31 
พฤษภาคม  2561 เรือ่ง แนวทางการขบัเคลือ่นโคร
งการตลาดประชารฐั (เพิม่เตมิ)  
คร ัง้ที ่4  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง  
คร ัง้ที ่2/2561 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 11  ล าดบั  1 
 
 
 

      

 

    
โครงการป้องกนัการตดิเชื้อ เอช ไอ วี 
ในกลุม่เด็กและเยาวชน 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการป้องกนัการ
ตดิเชื้อเอชไอวีกลุม่เด็กและเยาวชน และคา่ใชจ้า่ยอื่
นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 101 ล าดบั 6 

      

 
    

โครงการพฒันาและสง่เสรมิคณุภาพชีวติผูป่้วยเอดส์ จ านวน 5,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคณุภาพชีวติผูป่้วยเอดส์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  102  ล าดบั 8 
 

      

 
    

โครงการพฒันาและสง่เสรมิคณุภาพชีวติผูพ้กิาร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาและ
สง่เสรมิคณุภาพชีวติ 
ผูพ้กิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250) 
  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  102  ล าดบั 8 
 

      

 
    

โครงการพฒันาและสง่เสรมิคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันา 
และสง่เสรมิคณุภาพชีวติผูสู้งอายุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
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ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
(พ.ศ. 2561-2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 2  
หน้า 106  ล าดบั  24 
 

    
โครงการวนัสตรีสากลประจ าปี จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการวนัสตรีสาก
ล ประจ าปี 2562 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้
หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจ่
ายคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแ
ละการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
(พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
หน้า 104 ล าดบัที ่16 
 

      

 

    
โครงการอบรมพฒันาและสง่เสรมิอาชีพอาหารปลอด
ภยัต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมพฒัน
าและสง่เสรมิอาชีพอาหารปลอดภยัต าบล 
แมก่รณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
 
 
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้
หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจ่
ายคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแ
ละการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2562)   
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   หน้า 30  ล าดบัที ่ 1 
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โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดงูานของผูบ้
รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  
พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมพฒัน
าศกัยภาพและศกึษาดูงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมา
ชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  พนกังาน
สว่นต าบล พนกังานจา้ง องค์การบรหิารสว่นต าบลแ
มก่รณ์ 
ฯลฯ  
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในกา
รฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้า
ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 104  ล าดบั 7 
 

      

 
    

โครงการอบรมโภชนาการส าหรบัผูส้งูอายุ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมโภชน
าการส าหรบัผูสู้งอายุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)   ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   
(พ.ศ. 2561-2564) ยทุธศาสตร์ที ่ 2  
หน้า 106  ล าดบั  24 
 

      

 
    

โครงการอบรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมผูส้งูอายุ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสริ
มคณุธรรมจรยิธรรมผูสู้งอายุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่
กีย่วขอ้ง  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
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เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 106  ล าดบั  24 
 

    
โครงการอบรมสง่เสรมิสุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสริ
มสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่ว
ขอ้ง  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     4. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้
หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 106  ล าดบั  24 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

    
โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็
กและสตรี 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอบรมใหค้ว
ามรูก้ารป้องกนัการละเมดิสทิธเิด็กและสตรี  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ   
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในกา
รฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้า
ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 102  ล าดบั 10  
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งบเงนิอุดหนุน รวม 696,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 696,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

 

    
01 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1  
บา้นแมก่รณ์ 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1  
ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมก่รณ์  
หมูท่ี ่1 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1  
     -
  ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบักา
รสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมก่รณ์ หมูท่ี ่1 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 

      

 

    
02  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2  
บา้นเวียงหวาย 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นเวียงหวาย หมูท่ี ่2 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

      

 

    
03  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3  
บา้นสวนดอก 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นสวนดอก หมูท่ี ่ 3  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

      

 

    
04  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  
บา้นแมส่าด 

จ านวน 33,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561   

      

 

    
05  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5  
บา้นเมอืงรวง 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น บา้
นเมอืงรวง  หมูท่ี ่ 5   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน   
บา้นเมอืงรวง  หมูท่ี ่5  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 

      

 

    
06  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6  
บา้นปางมุง้ 

จ านวน 32,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6 
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

      

 

    
07  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7  
บา้นฝั่งหมิน่ 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7  
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการ สนบัสนุนโครงการขอรบักา
รสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

      

 

    
08  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8   
บา้นใหม ่

จ านวน 31,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นใหม ่หมูท่ี ่8   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นใหม ่หมูท่ี ่8 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

      

 

    
09  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9  
บา้นปางกอก 

จ านวน 31,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางกอก หมูท่ี ่ 9   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางกอก หมูท่ี ่9  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 

      

 

    
10  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10   
บา้นปางรมิกรณ์ 

จ านวน 33,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางรมิกรณ์ หมูท่ี ่10   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นปางรมิกรณ์ หมูท่ี ่10  ลงวนัที ่5 มถิุนายน 25
61  

      

 

    
11  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11  
บา้นปางป่าออ้ 

จ านวน 31,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นปางป่าออ้ หมูท่ี ่11   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นปางป่าอ้
อ หมูท่ี ่11   
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 

      

 

    
12  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12   
บา้นหนองเขยีว 

จ านวน 33,000 บาท 

         เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น        
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บา้นหนองเขยีว หมูท่ี ่12   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการ ขอรบักา
รสนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน บา้นหนองเ
ขยีว หมูท่ี ่12   
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  

    
13  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13   
บา้นป่าสกัทอง 

จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  
บา้นป่าสกัทอง หมูท่ี ่13   
     -
 ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนเพือ่การพฒันาหมูบ่า้นย ั่งยืน  
บา้นป่าสกัทอง หมูท่ี ่13 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00
252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 170 ล าดบั 14 

      

 
    14  อดุหนุนกลุม่พฒันาสตรีต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่พฒันาสตรีต าบล 
แมก่รณ์  ตามหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนโครงการ
กลุม่พฒันาสตรีต าบลแมก่รณ์  
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขอ
งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 169 ล าดบั 12 

      

 
    15  อดุหนุนชมรมผูส้งูอายุต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่ชมรมผูส้งูอายุต าบล 
แมก่รณ์  
     - 
ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการพฒันาชม
รมผูส้งูอายุต าบลแมก่รณ์ หมูท่ี1่  
ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  
 

      

 



179 
 

 
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขอ
งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 170 ล าดบั 13 

    
16  อดุหนุนศนูย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายุต าบล 
แมก่รณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูสู้
งอายุต าบลแมก่รณ์   
     - 
ตามหนงัสือขอรบัการสนบัสนุนโครงการพฒันาศนู
ย์การเรียนรูโ้รงเรียนผูสู้งอายุต าบล 
แมก่รณ์ ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขอ
งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน  
(00252)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  12  ล าดบั 1 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 160,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนต าบลแมก่รณ์ประจ าปี จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการแขง่ขนัประชาชน 
ต าบลแมก่รณ์  ประจ าปี  2562 
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแล
ะการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260)  
งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า  159   ล าดบัที ่ 2   
 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

 
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

 

    
โครงการสง่เสรมิสขุภาพการออกก าลงักาย 
เตน้แอโรบคิ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  อดุหนุนโรงเรียนบา้นปางรมิกรณ์ เพือ่ด าเนินงานต
ามโครงการสง่เสรมิสขุภาพการออกก าลงักาย 
เตน้แอโรบคิ 
     1. ตามหนงัสือ ที ่ศธ 04043/2562 ลงวนัที ่ 
28 มถิุนายน 2561 
     2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุห
นุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260)  
งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  176 ล าดบัที ่4 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 115,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 115,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 115,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานในวนัส าคญัของ
ชาต ิ งานพธิีทางศาสนาในพื้นทีร่บัผดิชอบ ฯลฯ   
เป็นตน้  
     1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจ่
ายคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแ
ละการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์ก
รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
     2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
เรือ่งการต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอ
งหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
น  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00
260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่6  หน้า 159 ล าดบัที ่ 2 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    

โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน โครงการลอยก
ระทง  ประจ าปี  2562  คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตา่ง
 ๆ (งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่) 
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่
ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและกา
รสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559  ดา้นบรกิารชุมชนแล
ะสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมแ
ละนนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)  ตามแผนพั
ฒนาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า 108  ล าดบัที ่ 2 
 

      

 
    

โครงการจดังานแหเ่ทียนพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน โครงการประเ
พณีแหเ่ทียนพรรษาประจ าปี  2562 คา่ใชจ้า่ยในก
ารจดังานตา่งๆ (งานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่) 
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่
ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและกา
รสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559  ดา้นบรกิารชุมชนแล
ะสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมแ
ละนนัทนาการ (00260) 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  108 ล าดบัที ่4 
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โครงการเด็กไทยใสใ่จภูมปิญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเด็กไท
ยใสใ่จภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้
ง ฯลฯ   
     -
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่
ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาแล
ะการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (0
0260) 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561   
ยุทธศาสตร์ที ่2 หน้า 29 ล าดบัที ่1 
 

      

 

    
โครงการสรงน ้าพระธาตศุรีจอมจนัทน์ประจ าต าบล 
แมก่รณ์  ประจ าปี 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินงานตามโครงการสรงน ้า 
พระธาตศุรีจอมจนัทร์ ประจ าต าบลแมก่รณ์   
ประจ าปี  2562 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     -
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่
ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและกา
รสง่นกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559   
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ (00260)   
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  (00263)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   หน้า  109  ล าดบัที ่ 9 
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งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 190,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 190,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 

    
โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศัน์ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สถานทีร่าชการภายในต าบลแมก่รณ์ 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาปรบัปรุ
งภมูทิศัน์ตดัหญา้,ตดักิง่ไม ้ในแหลง่ทอ่งเทีย่วในเข
ตพ้ืนทีต่ าบลแมก่รณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้
งฯลฯ 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ (00260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  
(00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 135  ล าดบั  1 
 

      

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 

    

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์  
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ทา่มว่งขาว  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่ 4 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุงภมูทิศั
น์ ตดัหญา้ , ตกแตง่สวนหย่อม  ปลูกตน้ไมด้อกไม้
ประดบัในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถแ
ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว  ประจ าปีงบ ประมาณ   
2562  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542 ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่ง
เทีย่ว (00264) ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2
561-2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
หน้า 135  ล าดบั  1 

      

 

    

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  หนองชา้งคต 
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุงภมูทิศั
น์ตดัหญา้, ตกแตง่สวนหยอ่ม  ปลูกตน้ไมด้อกไมป้
ระดบั  ปรบัเกรดพ้ืนทีจ่อดรถและคา่ใช้ 
จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่
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ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (0
0260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  
(00264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 135  ล าดบั  1 
 

    
โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  บา้นเมอืงรวง  
หมูท่ี ่5 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่
วโดยชุมชน  บา้นเมอืงรวง หมูท่ี ่5 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิ 
การทอ่งเทีย่ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่
นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระ
จายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2
542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (0
0260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00
264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 16  ล าดบั  1 

      

 

    
โครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วโดยชุมชน   
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่
วโดยชุมชน  บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เพือ่สง่เสรมิกา
รทอ่งเทีย่ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (0
0260)  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (00
264)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
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เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่4  หน้า 16  ล าดบั  2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 1,802,000 บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 1,802,000 บาท 

 
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,802,000 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 
    

01 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 จ านวน 110,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 195.00   
ตารางเมตร ชนิดไมม่ไีหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง  
ซอยบา้นนายทวี  มะโนหวนั บา้นแมก่รณ์หมูท่ี ่1  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย
 จุดเริม่ตน้โครงการ พกิดั  
NC0577446,2194507 จุดสิน้สุดโครงการ พกิดั
 NC 0577567, 2194473 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  40  ล าดบัที ่ 1 

      

 

    
02 โครงการเสรมิไหลท่างถนนภายในหมูบ่า้น   

หมูท่ี ่2 

จ านวน 125,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสรมิไหลท่างถนนภายในห
มูบ่า้น โดยการวางทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  
ยาว107.00 เมตร และบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร  
จ านวน 4 บอ่ พรอ้มถมดนิไหลท่าง  
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่อบต.ก าหนด  
สถานทีก่อ่สรา้ง ซอย  4 บา้นเวียงหวาย  หมูท่ี ่2  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย
   จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0577273, 2193554   
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC 0577220, 2193458  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
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ศ. 2542  
 
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  41  ล าดบัที ่ 2 

    
03 โครงการเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัตลิง่พงั   
หมูท่ี ่3 

จ านวน 109,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัต
ลิง่พงั แนวฐานหนิกลอ่งลวดตาขา่ยเหล็ก  
ยาว 25 เมตร สงูเฉลีย่ 2.50 เมตร  
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่อบต. 
ก าหนด สถานทีก่อ่สรา้ง บรเิวณพื้นที ่
บา้นนายเดช  ทพิย์นพคณุ  บา้นสวนดอก    
หมูท่ี ่3 ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมอืงเชียงราย   
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0576492, 2194586  
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC0576421 , 2194583 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า  44  ล าดบัที ่ 1 

      

 
    04 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 

จ านวน 110,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรรวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่195.00  
ตร.ม.  ชนิดไมม่ีไหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง  
บรเิวณบา้นนายอารีย์  พรมเลข  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมอืงเชียง
ราย จงัหวดัเชียงราย  จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC 0574406 , 2194676  
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC 0574395 , 2194564  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
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กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า 42  ล าดบัที ่ 3 

    
05 โครงการเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัตลิง่พงั   
หมูท่ี ่5 

จ านวน 119,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเรียงหนิล าน ้ากรณ์ป้องกนัต
ลิง่พงั แนวฐานหนิกลอ่งลวดตาขา่ยเหล็ก  
ยาว 23 เมตร สงูเฉลีย่ 3.00 เมตร  
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สถา
นทีก่อ่สรา้งบรเิวณหลงัอาคารอเนกประสงค์หมูบ่า้น
  บา้นเมอืงรวง  หมูท่ี ่5  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0574939 , 2194382 
จุดสิน้สุดโครงการพกิดั NC0574915, 2194387
  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หน้า  32  ล าดบัที ่ 1 

      

 

    
06 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมูท่ี ่6 

จ านวน 125,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว 56.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร รวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 224.00 
ตารางเมตร ชนิดไมม่ไีหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สถานทีก่อ่สรา้ง ซอยบอ่
น ้าทพิย์ บา้นปางมุง้ หมูท่ี ่6   
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย
  จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0572176, 2193122  
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC0572138 ,2193161  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
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      2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนกา
รกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ
.ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)   
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  43  ล าดบัที ่ 4 

    
07 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
เชือ่มถนนสายหลกั จ านวน 3 จุด หมูท่ี ่7 

จ านวน 117,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเชือ่
มถนนสายหลกั  จ านวน 3 จุด 
จุดที ่1 ซอยเชือ่มบา้นเมืองรวง  ปรมิาณงาน 
ไมน้่อยกวา่  47.00 ตร.ม.  
พกิดั NC 574390, 2193529 
จุดที ่2 ซอยกลางบา้น ปรมิาณงานไมน้่อยกวา่  
101 ตร.ม.  
พกิดั NC 574337, 2193496 
จุดที ่3 ซอยโรงเรียนบา้นปางคกึ ปรมิาณงาน 
ไมน้่อยกวา่ 58.00 ตร.ม.  
พกิดั NC 573937, 2193296 
สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นฝั่งหมิน่ หมูท่ี ่7  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย   
จงัหวดัเชียงราย 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  24  ล าดบัที ่ 1 

      

 
    08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น  หมูท่ี ่8 

จ านวน 110,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น   
พรอ้มป้ายโครงการ  สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นใหม ่  
หมูท่ี ่8 ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมอืงเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0573444, 2192758  
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC0573264, 2192976 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
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6) พ.ศ. 2552 
 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  25  ล าดบัที ่ 2 

    
09 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมูท่ี ่9 

จ านวน 110,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นทีไ่มน้่อยกวา่  195.00 ตร.ม.  
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบที ่อบต.ก าหนด  
สถานทีก่อ่สรา้ง ซอย 4/1  บา้นปางกอก  หมูท่ี ่9  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย
 จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0571229 , 2193418   
จุดสิน้สุดโครงการ 
พกิดั NC0571274 , 2193484 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  25  ล าดบัที ่ 3 

      

 

    
10 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมูท่ี ่10 

จ านวน 110,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขน
าดกวา้ง 3.00 เมตรยาว 65.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  รวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  
195.00 ตารางเมตร ชนิดไมม่ไีหลท่าง  
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด  
สถานทีก่อ่สรา้ง ซอย  2 บา้นปางรมิกรณ์   
หมูท่ี ่ 10 ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัเชียงราย จุดเริม่ตน้โครงการ 
พกิดั NC0570124 , 2194336 
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC0570116 , 2194381 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
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รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300) 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  43  ล าดบัที ่ 5 

    
11 โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์บรเิวณ 
ฌาปณสถาน  หมูท่ี ่11 

จ านวน 109,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานอเนกประสงค์บรเิวณฌา
ปณสถาน  พื้นทีไ่มน้่อยกวา่  273.00 ตร.ม.   
พกิดั  NC 568990 ,2195637   
สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นปางออ้ หมูท่ี ่11  
ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
    3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  25  ล าดบัที ่ 4 

      

 

    
12 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   
หมูท่ี ่12 

จ านวน 109,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรยาว 49.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 196.00 ตร
.ม.ชนิดไมม่ไีหลท่าง พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบ
บที ่อบต.ก าหนด  
สถานทีก่อ่สรา้ง บา้นนางสุชาดา จา่เงนิ  
ถงึ บา้นนายจะบตู ิ อาจาต ิ 
บา้นหนองเขยีว หมู ่12 ต าบลแมก่รณ์  
อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  
จุดเริม่ตน้โครงการ  
พกิดั NC0575802 , 2197897 
จุดสิน้สุดโครงการ  
พกิดั NC0575827 ,  2197993  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
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     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  26  ล าดบัที ่ 5 

    

13 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเชือ่มถนนส
ายหลกั  หมูท่ี ่13 

จ านวน 139,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
เชือ่มถนนสายหลกั ขนาดหนา 0.15  เมตร 
ปรมิาณงานคอนกรีตไมน้่อยกวา่  203.00 ตร.ม.  
พรอ้มวางทอ่ คสล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง  
0.60 เมตร จ านวน 20 ทอ่น ตามแบบทีอ่บต.ก าห
นด  สถานทีก่อ่สรา้ง บรเิวณซุม้หมูบ่า้น  
บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ี ่ 13 ต าบลแมก่รณ์  
อ าเภอเมอืงเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย    
พกิดั NC0576186, 2194512  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  หน้า  26  ล าดบัที ่ 6 

      

 
    14 โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ 

จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโรงจอดรถ  
ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร   
สงู  3.00 เมตร  พรอ้มเทคอนกรีตพ้ืน   
กวา้ง  7.00 เมตร ยาว  32.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรรวมพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 224.00  
ตร.ม.  พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด  สถานทีก่อ่สรา้ง  
องค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์  หมูท่ี ่13  
ต าบลแมก่รณ์  อ าเภอเมอืงเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย    
พกิดั NC0576712, 2194863 
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
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6) พ.ศ. 2552 
 
 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจ ั
ดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ดา้นการเศรษฐกจิ  (00300)   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2/2561 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า  28  ล าดบัที ่ 3 
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แผนงานการเกษตร 

 
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 35,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

 
   

คา่ใชส้อย รวม 35,000 บาท 

 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะร
ายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

 
    โครงการท าแนวกนัไฟ 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการท าแนวกนัไ
ฟ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 149 ล าดบั 1  

      

 
    โครงการปลูกป่าเพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการปลูกป่าเพือ่เ
ฉลมิพระเกียรต ิและคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯลฯ
   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า หน้า 151ล าดบั 1  

      

 
    โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั   
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 149 ล าดบั  2 
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โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควนั จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการรณรงค์ลดก
ารเผา ลดหมอกควนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฯลฯ    
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า  149  ล าดบั  3  

      

 
    โครงการอบรมอาสาสมคัรทอ้งถิน่รกัษ์โลก 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัร
ทอ้งถิน่รกัษ์โลกและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  
  
     1. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิา
รสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่
6) พ.ศ. 2552 
     2. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.
ศ. 2542  
     3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557  
ดา้นการเศรษฐกจิ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ (00322)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2561   
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 หน้า  19  ล าดบั  1  
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แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 12,761,000 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 12,761,000 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 12,761,000 บาท 

 
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 154,700 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
พนกังานจา้งอบต. แมก่รณ์   
    1. ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 
มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 
พ.ศ. 2533  เรือ่งการจา่ยเงนิเบีย้ประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง 
     2. ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่1
0 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.จงัหวดั ทุกจงัหวดัและ ก.เมอืงพทัยา 
     3. พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558   
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง  (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 163 ล าดบั 1 
 

      

 
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 9,649,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุในต าบลแมก่รณ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     1. ตามประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชีพ 
ประจ าปี 2562 และประกาศเพิม่เตมิ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561  เรือ่งการซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุ
น 
ท ั่วไปเงนิอุดหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดิ
การทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพโครงกา
รสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอก
าสทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรา
ยได ้
แกผู่สู้งอายุ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแ
นวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปร
ะมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
  
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  หน้า 110 ล าดบัที ่1  
 

      

 
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,265,000 บาท 
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  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ความพกิารในต าบลแมก่รณ์ ประจ า
ปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธไิด้
รบัเบีย้ยงัชีพ ประจ าปี 2562 และประกาศเพิม่เตมิ 
ฯลฯ 
     1. ตามประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชีพ  
ประจ าปี 2562 และประกาศเพิม่เตมิฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ที ่มท 0810.6/ว 2076  
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  เรือ่งการซกัซ้อมแนว
ทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป 
เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทา
งสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพ โครงการสนบั
สนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่
ผูส้งูอายุ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแ
นวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปร
ะมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
  
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง  (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 110 ล าดบัที ่2  
 

      

 
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 246,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในต าบลแมก่รณ์  
โดยผูป่้วยเอดส์จะตอ้งเป็นผูป่้วยทีแ่พทย์ไดร้บัรองแ
ละท าการวนิิจฉยัแล้ว และมีความเป็นอยูย่ากจน หรื
อถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดูแล ไมส่ามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ้และเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชี
พความหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ  
     
1. ตามประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชีพ ประ
จ าปี 2562 และประกาศเพิม่เตมิฯ ฯลฯ  
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 256
1  เรือ่งการซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณราย
จา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนท ั่
วไปเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิา
รทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพลภาพ โครงการส
นบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาส
ทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไ
ดแ้กผู่ส้งูอายุ 
     3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแ
นวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปร
ะมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      4. ตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0891.3/ว 531 ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 
2550 และตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ดว่นที่
สุด ที ่มท 0808.2/ว 1957 ลงวนัที ่23 มถิุนายน  
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2551    
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 110  ล าดบั  3 

        
 

      

 
   

ส ารองจา่ย จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นหรือบร
รเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน เชน่  
วาตภยั  อทุกภยัอคัคภียัและสาธารณะภยัตา่ง ๆ  
ฯลฯ หากไมรี่บด าเนินการจะเกดิความเสยีหายแกอ่
งค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ หรือประชาชนในเ
ขตพื้นทีต่ าบลแมก่รณ์  ไดร้บัความเดือดรอ้นหากไ
มรี่บด าเนินการแกไ้ขปญัหา ฯลฯ  
     1. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้
จา่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่องอ
งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
     2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
 ที ่มท 0810.4/ว 1520  
ลงวนัที ่2 สงิหาคม  2560 เรือ่ง ขอความร่วมมอือง
ค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่สนบัสนุนการช่วยเหลืออทุ
กภยั ปี 2560 
     3. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2560  
เรือ่ง การเตรียมความพรอ้มในการป้องกนั 
และแกไ้ขปญัหาภยัแล้งปี 2560  
     4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560   
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปก
ครองสว่นทอ้งถิน่ในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่อืน่และจงัหวดัทีป่ระสบสาธารณภยั ตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.
ศ. 2560 
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 163 ล าดบั 2 
 

      

 
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

 
    

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 31,300 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
   1. โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
(อตัราตามจ านวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ของโรงเรี
ยนองค์การบรหิารสว่นต าบลแมก่รณ์    
 
 
   2. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคม  
(อตัราตามจ านวนทีส่ว่นกลางจดัสรรให)้ ของศนูย์พ ั
ฒนาเด็กเล็กต าบลแมก่รณ์  
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     1. ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัปิระกนั
สงัคม พ.ศ. 2533  เรือ่งการจา่ยเงนิเบี้ยประกนัสงัคมขอ
งพนกังานจา้ง 
     2. ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0809.5/ว 81  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง ประกาศ 
 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จงัหวดั ทุกจงัหวดั 
และ ก.เมืองพทัยา 
     3. พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2558 
     4. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0
816.4/ว 1507 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2559  
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400) แผนงานงบกลาง (00
410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  หน้า 163 ล าดบั 1 

 

    
เงนิสมทบตามโครงการระบบหลกัประกนัสขุภาพ จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบ ตามโครงการระบบหลกัประ
กนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่  
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่
นทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199   
ลงวนัที ่ 10 พฤศจกิายน  2552  
     2. หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม  
2554  
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 163 ล าดบั 1 

 

      

 

   
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

จ านวน 225,000 บาท 

 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้รา
ชการสว่นทอ้งถิน่(กบท.)  
     1. ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ม
ท 0808.5/ว 33 ลงวนัที ่29  
สิง่หาคม  2556  
     2. ตามหนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ร
าชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที ่12 กร
กฎาคม  2560  
เรือ่ง ซกัซอ้มการสง่เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้
ราชการสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ดา้นการด าเนินงานอืน่  (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 163 ล าดบั 1 
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

           

                        งบ/หมวด/ประเภทร
ายจา่ย 

แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการ
เกษตร 

แผนงานอตุ
สาหกรรมแล
ะการโยธา 

แผนงานการศา
สนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

แผนงานสรา้
งความเขม้แ
ข็งของชุมชน 

แผนงานเค
หะและชุมช

น 

แผนงานสงั
คมสงเคราะ

ห ์

แผนงานสาธ
ารณสุข 

แผนงานก
ารศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความส
งบภายใน 

แผนงานบริ
หารงานท ั่ว

ไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                         

เงนิสมทบตามโครงกา
รระบบหลกัประกนัสุข
ภาพ 

120,000                     120,000 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 246,000                     246,000 

เงนิสมทบกองทุนประ
กนัสงัคม 

186,000                     186,000 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 9,649,000                     9,649,000 

เงนิสมทบกองทุนบ าเห
น็จบ านาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 

225,000                     225,000 

ส ารองจา่ย 70,000                     70,000 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,265,000                     2,265,000 

งบบุคลาก
ร 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเ
มือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนา
ยก 

                    42,120 42,120 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิ
กสภาองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

                    2,404,800 2,404,800 

 
 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุ
การ/ทีป่รกึษานายกเท
ศมนตรี 
นายกองค์การบรหิารส่
วนต าบล 

                    86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนา
ยก 

                    514,080 514,080 

  



 

200 
 

 

 
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก 

                    42,120 42,120 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายประ
จ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจ้
าง 

          812,880     
1,201,56

0 
282,600 1,118,040 3,415,080 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 
ของพนกังาน 

          24,000           24,000 

เงนิเพิม่ตา่ง 
ๆของพนกังานจา้ง 

          66,000     144,000 33,000 120,000 363,000 

เงนิเดือนพนกังาน           608,640     
2,489,04

0 
  4,526,880 7,624,560 

เงนิประจ าต าแหน่ง           42,000     84,000   252,000 378,000 

งบด าเนิน 
งาน 

คา่ตอบ 
แทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษ
าบุตร 

          6,000     14,800   83,110 103,910 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริา
ชการอนัเป็นประโยช
น์แกอ่งค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่ 

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

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

คา่ตอบแทนการปฏบิตัิ
งานนอกเวลาราชการ 

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

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่
งบรกิาร 

                        

คา่จา้งเหมาบรกิารงาน
จา้งออกแบบหรือควบ
คุมงานกอ่สรา้ง 

          80,000           80,000 

คา่จา้งเหมาบรกิารท า
ความสะอาดส านกังาน 

                    216,000 216,000 

คา่จา้งเหมาประชาสมั
พนัธ์ 

                    108,000 108,000 

 
 

คา่จา้งเหมารกัษาควา
มปลอดภยั 

                36,000   84,000 120,000 

คา่จา้งเหมาอืน่ ๆ           10,000     64,000 324,000 282,000 680,000 

คา่เช่าเครือ่งถา่ยเอกส
าร 

                    36,000 36,000 
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คา่ใช้จา่ยโครงการจดั
ท าแผนทีภ่าษีและทรพั
ย์สนิ 

                    108,000 108,000 

โครงการจา้งเหมาปรบั
ปรุงภูมทิศัน์ 
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สถานทีร่าชการภายใน
ต าบลแมก่รณ์ 

      50,000               50,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการร ั
บรองและพธีิการ 

      50,000             20,000 70,000 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัก
ารปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่
ขา้ลกัษณะรายจา่ยหม
วดอืน่ๆ 

                        

1).คา่ลงทะเบียนและค่
าใช้จา่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ 

                    30,000 30,000 

2.คา่ใช้จา่ยโครงการเ
พิม่ประสทิธภิาพการจ ั
ดเก็บภาษีประจ าปี 

                    20,000 20,000 

คา่ใช้จา่ยคา่ของขวญัข
องรางวลั 
หรือเงนิรางวลั 

                    5,000 5,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิท
างไปราชการ 

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

คา่ใช้จา่ยเพื่อการเลือก
ต ัง้ 

                    100,000 100,000 

โครงการแขง่ขนักีฬา
ประชาชนต าบลแมก่ร
ณ์ประจ าปี 

      150,000               150,000 

โครงการควบคุมและป้
องกนัโรคตดิตอ่และโร
คไมต่ดิตอ่ 

              10,000       10,000 

โครงการคา่ยครอบคร ั
ว 

        5,000             5,000 

 
 

โครงการคา่ยเด็กและเ
ยาวชนต าบลแมก่รณ์ 

        5,000             5,000 

โครงการจดัการขยะใ
นหมูบ่า้น 

          50,000           50,000 
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โครงการจดัการสิง่แว
ดลอ้มและการคดัแยก
ขยะ 

          50,000           50,000 

โครงการจดักจิกรรมท ั
ศนศกึษา 

                20,000     20,000 

โครงการจดักจิกรรมว ั
นเด็กแห่งชาต ิ

                20,000     20,000 

โครงการจดักจิกรรมว ั
นแม/่วนัพ่อแห่งชาต ิ

                10,000     10,000 

โครงการจดังานวฒันธ
รรมประเพณีทอ้งถิน่ 

      20,000               20,000 

โครงการจดังานแห่เที
ยนพรรษา 

      30,000               30,000 

โครงการดูแลผูพ้กิารแ
ละผูด้อ้ยโอกาส 

            5,000         5,000 

โครงการเด็กไทยใสใ่จ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

      10,000               10,000 

โครงการตลาดประชา
รฐั  ทอ้งถิน่สุขใจ 

        30,000             30,000 

โครงการต ัง้จุดตรวจ 
จุดสกดัยาเสพตดิ 

                  15,000   15,000 

โครงการท าแนวกนัไ
ฟ 

  5,000                   5,000 

โครงการประกวดและ
คดัเลือกครวัเรือนตน้แ
บบในการคดัแยกขยะ
และบรหิารจดัการขยะ
ในระดบัครวัเรือน 

          200,000           200,000 

โครงการประชุมคณะ
กรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒัน
าทอ้งถิน่ 
และผลการปฏบิตังิาน
ประจ าปี 
ขององค์การบรหิารสว่
นต าบลแมก่รณ์ 

                    5,000 5,000 
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โครงการประชุมประช
าคม , 
การจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ , 
ขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี 
และแผนด าเนินงาน 
ขององค์การบรหิารสว่
นต าบลแมก่รณ์ 

                    5,000 5,000 

โครงการปรบัปรุงภูมทิ ั
ศน์  
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแ
หลง่ทอ่งเทีย่ว  
ทา่มว่งขาว  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่ 4 

      40,000               40,000 

โครงการปรบัปรุงภูมทิ ั
ศน์ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วในแ
หลง่ทอ่งเทีย่ว  
หนองช้างคต  
บา้นใหม ่ หมูท่ี ่ 8 

      50,000               50,000 

โครงการปลูกป่าเพื่อเ
ฉลมิพระเกียรต ิ

  10,000                   10,000 

โครงการป้องกนัการติ
ดเช้ือ เอช ไอ วี 
ในกลุม่เด็กและเยาวช
น 

        5,000             5,000 

โครงการป้องกนัแกไ้ข
ปญัหาไฟป่าและหมอก
ควนั 

  10,000                   10,000 

โครงการป้องกนัและล
ดอุบตัเิหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

                  20,000   20,000 

โครงการป้องกนัและล
ดอุบตัเิหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

                  20,000   20,000 

โครงการแผน่ดนิธรร
มแผน่ดนิทอง 

                    5,000 5,000 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องสาธารณภยัให้กบั
ประชาชนในพ้ืนทีต่ าบ
ลแมก่รณ์ 

                  10,000   10,000 
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โครงการฝึกอบรม 
สมัมนา 
ศกึษาดูงานเพื่อเพิม่ปร
ะสทิธภิาพการปฏบิตัริ
าชการ 
และพฒันาคุณธรรมจ
รยิธรรม แกผู่บ้รหิาร 
พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้ง 
และสมาชกิสภาองค์กา
รบรหิารสว่นต าบลแม่
กรณ์ 

                    100,000 100,000 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัอคัคี
ภยัในสถานทีร่าชการ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรมชุดร ั
กษาความสงบเรียบรอ้
ยต าบลแมก่รณ์ 

                  10,000   10,000 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่ศกัยภาพ 
อปพร.ประจ าปีงบประ
มาณ 

                  10,000   10,000 

โครงการพ่นหมอกคว ั
นในพ้ืนทีต่ าบลแมก่ร
ณ์ 

              120,000       120,000 

โครงการพฒันาและสง่
เสรมิคุณภาพชีวติผูป่้ว
ยเอดส์ 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและสง่
เสรมิคุณภาพชีวติผูพ้กิ
าร 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและสง่
เสรมิคุณภาพชีวติผูสู้ง
อายุ 

        5,000             5,000 

โครงการพฒันาและสง่
เสรมิหมูบ่า้นปลอดขย
ะตน้แบบ 

          100,000           100,000 

โครงการเยี่ยมบา้นผูพ้ิ
การ 

            5,000         5,000 
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โครงการรณรงค์ควบ
คุมป้องกนัโรคไขเ้ลือด
ออก 

              35,000       35,000 

โครงการรณรงค์ป้องก ั
นโรคตา่งๆ 
ในต าบลแมก่รณ์ 

              10,000       10,000 

โครงการรณรงค์ลดกา
รเผา ลดหมอกควนั 

  5,000                   5,000 

โครงการวนัสตรีสากล
ประจ าปี 

        20,000             20,000 

โครงการสง่เสรมิให้ชุ
มชุนมีการจดัท าแผนชุ
มชน 

                    5,000 5,000 

โครงการสนบัสนุนคา่ใ
ช้จา่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา 

                
1,149,55

0 
    1,149,550 

โครงการสนบัสนุนคา่ใ
ช้จา่ยในการจดัการศกึ
ษาส าหรบัศูนย์พฒันาเ
ด็กเล็ก 

                33,900     33,900 

โครงการสรงน ้าพระธ
าตุศรีจอมจนัทน์ประ
จ าต าบลแมก่รณ์  
ประจ าปี 

      5,000               5,000 

โครงการสวสัดกิารชุม
ชน 

                    2,000 2,000 

โครงการสตัว์ปลอดโร
ค 
คนปลอดภยัจากโรคพิ
ษสุนขับา้ 
ตามปณิธานศาตราจา
รย์ 
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเ
ธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

              40,000       40,000 

โครงการส ารวจขอ้มูล
จ านวนสตัว์และขึน้ทะเ
บียนสตัว์ตามโครงการ
สตัว์ปลอดโรคคนปลอ
ดภยัจากโรคพษิสุนขับ้
าฯ 

              4,000       4,000 
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โครงการหมูบ่า้นทอ่งเ
ทีย่วโดยชุมชน  
บา้นเมืองรวง หมูท่ี ่5 

      25,000               25,000 

โครงการหมูบ่า้นทอ่งเ
ทีย่วโดยชุมชน  
บา้นแมส่าด หมูท่ี ่4 

      25,000               25,000 

โครงการให้ความรูป้ร
ะชาชนเกีย่วกบัการป้อ
งกนัและระงบัอคัคีภยัใ
นทีอ่ยู่อาศยัและหอพกั 

                  5,000   5,000 

โครงการอบรมพฒันา
ครูและบุคลากรทางกา
รศกึษา 

                20,000     20,000 

โครงการอบรมพฒันา
และสง่เสรมิอาชีพอาห
ารปลอดภยัต าบลแมก่
รณ์ 

        30,000             30,000 

โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏบิตัิ
หน้าทีด่า้นสาธารณสุข 

              10,000       10,000 

โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพและศกึษาดูง
านของผูบ้รหิารทอ้งถิ่
น  
สมาชกิสภาองค์การบริ
หารสว่นต าบลแมก่รณ์  
พนกังานสว่นต าบล 
พนกังานจา้งองค์การบ
รหิารสว่นต าบลแมก่ร
ณ์ 

        150,000             150,000 

โครงการอบรมโภชนา
การส าหรบัผูสู้งอายุ 

        5,000             5,000 

โครงการอบรมสง่เสริ
มคุณธรรมจรยิธรรมผู้
สูงอายุ 

        5,000             5,000 

โครงการอบรมสง่เสริ
มสุขภาพส าหรบัผูสู้งอ
ายุ 

        100,000             100,000 
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โครงการอบรมให้ควา
มรูก้ารป้องกนัการละเ
มดิสทิธเิด็กและสตรี 

        5,000             5,000 

โครงการอบรมอาสาส
มคัรทอ้งถิน่รกัษ์โลก 

  5,000                   5,000 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อม
แซม 

          100,000     20,000   60,000 180,000 

คา่วสัด ุ

วสัดุยานพาหนะและข
นสง่ 

                5,000   20,000 25,000 

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

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ           20,000         10,000 30,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่
ลืน่ 

          30,000     50,000   105,000 185,000 

วสัดุกีฬา                 3,000     3,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                     10,000 10,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั                 10,000   20,000 30,000 

คา่อาหารเสรมิ (นม)                 859,080     859,080 

วสัดุกอ่สรา้ง           30,000           30,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแ
พร ่

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

วสัดุส านกังาน           20,000     50,000   130,000 200,000 

วสัดุอืน่           5,000         5,000 10,000 

คา่ 
สาธารณูป 
โภค 

คา่บรกิารสือ่สารและโ
ทรคมนาคม 

                20,000   40,000 60,000 

คา่ไฟฟ้า                 40,000   150,000 190,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์                     10,000 10,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์                     20,000 20,000 
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งบลงทุน 

คา่ครุภณั
ฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                         

โครงการจดัซ้ือคอมพิ
วเตอร์โน้ตบุค๊ 
ส าหรบัส านกังาน 

                  16,000   16,000 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะแ
ละขนสง่ 

                        

โครงการจดัซ้ือรถยนต์
บรรทุกอเนกประสงค์เ
ททา้ยตดิต ัง้เครนและก
ระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ 

          2,500,000           2,500,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเ
ผยแพร ่

                        

โครงการจดัซ้ือกลอ้งถ่
ายภาพ ระบบดจิติอล 

                    19,300 19,300 

คา่ทีด่นิแล
ะสิง่ 
กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณู
ปโภค 

                        

01 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่1 

    110,000                 110,000 

02 
โครงการเสรมิไหลท่าง
ถนนภายในหมูบ่า้น  
หมูท่ี ่2 

    125,000                 125,000 

03 
โครงการเรียงหนิล าน ้า
กรณ์ป้องกนัตลิง่พงั  
หมูท่ี ่3 

    109,000                 109,000 

04 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่4 

    110,000                 110,000 

05 
โครงการเรียงหนิล าน ้า
กรณ์ป้องกนัตลิง่พงั  
หมูท่ี ่5 

    119,000                 119,000 

06 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่6 

    125,000                 125,000 
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07 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เช่ือมถนนสายหลกั 
จ านวน 3 จุด หมูท่ี ่7 

    117,000                 117,000 

08 
โครงการขยายเขตระบ
บประปาหมูบ่า้น  หมูท่ี ่
8 

    110,000                 110,000 

09 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่9 

    110,000                 110,000 

10 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่10 

    110,000                 110,000 

11 
โครงการกอ่สรา้งลาน
อเนกประสงค์บรเิวณ
ฌาปณสถาน  หมูท่ี ่
11 

    109,000                 109,000 

12 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี ่12 

    109,000                 109,000 

13 
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ื
อมถนนสายหลกั  
หมูท่ี ่13 

    139,000                 139,000 

14 
โครงการกอ่สรา้งโรงจ
อดรถ 

    300,000                 300,000 

โครงการท าป้ายช่ือโร
งเรียนองค์การบรหิาร
สว่นต าบลแมก่รณ์ 

                169,000     169,000 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบั
ปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้
ง 
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คา่ใช้จา่ยในการปรบัป
รุง/ซ่อมแซมอาคารเรี
ยนและอาคารประกอบ 

                150,000     150,000 
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โครงการปรบัปรุงตดิต ั้
งเหล็กดดัหน้าตา่งพรอ้
มมุง้ลวด อาคารเรียน 
คสล. 3 ชัน้ 12 
ห้องเรียน 

                473,000     473,000 

คา่ออกแบบ 
คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยให้
แกเ่อกชน 
นิตบิุคคลหรือบุคคลภา
ยนอกเพื่อให้ไดม้าซึง่
สิง่กอ่สรา้ง 

                        

คา่ออกแบบ  
คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยให้
แกเ่อกชนนิตบิุคคลหรื
อบุคคลภายนอกเพื่อใ
ห้ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

          5,000           5,000 

งบรายจา่ย
อืน่ 

รายจา่ยอืน่ 

รายจา่ยอืน่                         

โครงการส ารวจความ
พงึพอใจของประชาช
นในเขตพ้ืนทีต่ าบลแม่
กรณ์ 

                    20,000 20,000 

งบเงนิอดุ
หนุน 

เงนิอุดหนุ
น 

เงนิอุดหนุนเอกชน                         

01 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
บา้นแมก่รณ์ 

        32,000             32,000 

01 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
บา้นแมก่รณ์ 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

02  
อุดหนุนคณะกรรมกา

        32,000             32,000 
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รหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นเวียงหวาย 

 

 
 

02 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นเวียงหวาย 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

03  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 
บา้นสวนดอก 

        32,000             32,000 

03 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 
บา้นสวนดอก 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

04  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นแมส่าด 

        33,000             33,000 

04 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นแมส่าด 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

05  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นเมืองรวง 

        32,000             32,000 

05 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นเมืองรวง 
ตามโครงการตามแนว

              20,000       20,000 
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พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

06  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นปางมุง้ 

        32,000             32,000 
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06 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นปางมุง้ 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

07  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นฝั่งหมิน่ 

        32,000             32,000 

07 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นฝั่งหมิน่ 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

08  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่8  
บา้นใหม ่

        31,000             31,000 

08 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 
บา้นใหม ่ 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

09  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นปางกอก 

        31,000             31,000 

09 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นปางกอก 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

10  
อุดหนุนคณะกรรมกา

        33,000             33,000 



 

217 
 

รหมูบ่า้น หมูท่ี ่10  
บา้นปางรมิกรณ์ 
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10 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 
บา้นปางรมิกรณ์  
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

11  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 
บา้นปางป่าออ้ 

        31,000             31,000 

11 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 
บา้นปางป่าออ้  
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

12  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่12  
บา้นหนองเขียว 

        33,000             33,000 

12 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่12 
บา้นหนองเขียว 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

13  
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่13  
บา้นป่าสกัทอง 

        32,000             32,000 

13 
อุดหนุนคณะกรรมกา
รหมูบ่า้น หมูท่ี ่13 
บา้นป่าสกัทอง 
ตามโครงการตามแนว
พระราชด ารดิา้นสาธา
รณสุข 

              20,000       20,000 

14  
อุดหนุนกลุม่พฒันาสต

        80,000             80,000 
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รีต าบลแมก่รณ์ 

 
 

15  
อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุ
ต าบลแมก่รณ์ 

        100,000             100,000 
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16  
อุดหนุนศูนย์การเรียน
รูโ้รงเรียนผูสู้งอายุต าบ
ลแมก่รณ์ 

        100,000             100,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชก
าร 

                        

โครงการเกษตรเพื่ออ
าหารกลางวนั 
(ปลูกพืชผกัสวนครวั) 

                10,000     10,000 

โครงการจดัการป้องก ั
นและแกไ้ขปญัหายาเ
สพตดิ 

                10,000     10,000 

โครงการจดักจิกรรมค่
ายวชิาการเพื่อยกระด ั
บผลสมัฤทธิท์างการเรี
ยน 

                10,000     10,000 

โครงการด าเนินการแ
ละสนบัสนุนการด าเนิ
นงานจดักจิกรรมของ
สว่นราชการและองค์ก
รจงัหวดัเชียงราย 

                    36,000 36,000 

โครงการตดิต ัง้ 
ขยายเขตระบบจ าหน่า
ยไฟฟ้า 
โรงเรียนองค์การบรหิ
ารสว่นต าบล 
แมก่รณ์ 

                20,000     20,000 

โครงการผา่ตดั-
ท าหมนัเพื่อลดจ านวน
สุนขัและแมวทีเ่ป็นสตั
ว์พาหนะของโรคพษิสุ
นขับา้ในสุนขัและแมว
ไมม่ีเจา้ของในพ้ืนทีจ่งั
หวดัเชียงราย 

              3,000       3,000 

โครงการเพาะเห็ดนาง
ฟ้า 

                10,000     10,000 
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โครงการเพิม่ประสทิธิ
ภาพศูนย์ปฏบิตักิารรว่
มในการช่วยเหลือประ
ชาชนขององค์กรปกค
รองสว่นทอ้งถิน่ระดบั
อ าเภอ  
อ าเภอเมืองเชียงราย 

                    40,000 40,000 

โครงการสง่เสรมิคุณธ
รรมจรยิธรรม 

                10,000     10,000 

โครงการสง่เสรมิสุขภ
าพการออกก าลงักายเ
ตน้แอโรบคิ 

      10,000               10,000 

โครงการสนบัสนุนอา
หารกลางวนัโรงเรียนใ
นเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบ
ขององค์การบรหิารสว่
นต าบลแมก่รณ์ 

                1,348,000     1,348,000 

รวม 12,761,000 35,000 1,802,000 465,000 1,071,000 4,901,520 10,000 492,000 8,662,030 760,600 11,539,850 42,500,000 
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