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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
เขต/อ าเภอ  เมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 

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

หมู่ 13  ซอย -  ถนนเด่นห้า - ดงมะดะ  แขวง/ต าบลแม่กรณ์ 
  เขต/อ าเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000 

      
   

พื้นที่ 108.40 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 7,144 คน 

ชาย 3,454 คน 

หญิง 3,690 คน 
   

   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  44,500,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 471,100 บาท 

  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 206,100 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 265,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 122,900 บาท 

  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 5,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือ
กำรโฆษณำ 

จ ำนวน 300 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 9,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 2,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 
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  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 500 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม
อำหำรในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร 

จ ำนวน 29,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง จ ำนวน 100 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 285,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 285,000 บำท 

    

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 352,000 บาท 

  ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 2,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ ำนวน 350,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้ 
มำกกว่ำเดิม 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,169,000 บาท 

  ภำษีรถยนต์ จ ำนวน 800,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,300,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,830,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 140,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 5,500,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 51,000 บำท 

    

ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 
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  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 48,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยที่ดิน 

จ ำนวน 2,500,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,100,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 22,100,000 บำท 

    
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับ 
จัดสรรมำกกว่ำเดิม 
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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
   

 



7 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  จึงขอชี ้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถำนะกำรคลัง 

  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 29,029,744.20 บาท 
   

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 35,866,378.21 บาท 
   

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,808,014.32 บาท 
   

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 70,632.77 บาท 
  

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  

2.1 รายรับจริง จ านวน 42,239,842.42 บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จ านวน 462,387.09 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 104,708.90 บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 283,423.64 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 344,087.40 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,607,709.39 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,437,526.00 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 220,348.91 บาท 
  

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 36,761,692.53 บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จ านวน 12,317,021.26 บาท 
   

งบบุคลากร จ านวน 13,816,438.81 บาท 
   

งบด าเนินงาน จ านวน 6,409,129.10 บาท 
   

งบลงทุน จ านวน 2,127,780.00 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,080,323.36 บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 11,000.00 บาท 
  

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 220,348.91 บาท 
  

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,030,850.00 บาท 
  

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

 



9 
 

 ค ำแถลงงบประมำณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย     

1. รำยรับ 
   

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 462,387.09 528,000.00 471,100.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

104,708.90 116,200.00 122,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,423.64 280,000.00 285,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 344,087.40 41,000.00 352,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,194,607.03 965,200.00 1,231,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,607,709.39 20,853,000.00 21,169,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,607,709.39 20,853,000.00 21,169,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,437,526.00 22,181,800.00 22,100,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,437,526.00 22,181,800.00 22,100,000.00 

รวม 42,239,842.42 44,000,000.00 44,500,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย  

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 12,317,021.26 13,242,080.00 13,904,028.00 

  งบบุคลากร 13,816,438.81 15,961,380.00 15,712,320.00 

  งบด าเนินงาน 6,409,129.10 7,623,915.00 7,496,262.00 

  งบลงทุน 2,127,780.00 4,512,625.00 4,624,590.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,080,323.36 2,640,000.00 2,742,800.00 

  งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 36,761,692.53 44,000,000.00 44,500,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,041,026 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,844,100 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,238,516 

  แผนงานสาธารณสุข 631,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 720,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 273,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,598,330 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,904,028 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,500,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย    
           

แผนงานงบกลาง                
    งาน 

งบกลาง รวม 
     

งบ        
         

           

งบกลาง 13,904,028 13,904,028      

    งบกลาง 13,904,028 13,904,028                 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ 

 งานบริหาร  
งานคลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 6,340,620 560,580 2,179,800 180,960 9,261,960 
 

    เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

2,743,920 0 0 0 2,743,920 
 

    เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

3,596,700 560,580 2,179,800 180,960 6,518,040 
 

งบด าเนินงาน 1,967,206 73,000 753,800 0 2,794,006  
    ค่าตอบแทน 562,800 73,000 199,800 0 835,600  
    ค่าใช้สอย 819,406 0 424,000 0 1,243,406 

 
    ค่าวัสด ุ 267,000 0 130,000 0 397,000 

 
    ค่า
สาธารณูปโภค 

318,000 0 0 0 318,000 
 

งบลงทุน 872,870 2,190 0 0 875,060 
 

    ค่าครุภัณฑ์ 872,870 2,190 0 0 875,060 
 

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 90,000  
    เงินอุดหนุน 90,000 0 0 0 90,000 
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งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 0 20,000 
 

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000               

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
งานจราจร รวม 

  

งบ     
      

        

งบบุคลากร 678,300 0 0 678,300 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 678,300 0 0 678,300 
  

งบด าเนินงาน 901,800 150,000 40,000 1,091,800 
  

    ค่าตอบแทน 39,800 0 0 39,800 
  

    ค่าใช้สอย 862,000 100,000 40,000 1,002,000   

    ค่าวัสด ุ 0 50,000 0 50,000   

งบลงทุน 0 74,000 0 74,000 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 0 74,000 0 74,000 
             

แผนงานการศึกษา             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบบุคลากร 1,379,940 2,632,740 4,012,680 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,379,940 2,632,740 4,012,680 
  

งบด าเนินงาน 180,600 2,174,056 2,354,656   

    ค่าตอบแทน 49,600 24,800 74,400   

    ค่าใช้สอย 90,000 1,003,580 1,093,580 
  

    ค่าวัสด ุ 41,000 1,125,676 1,166,676 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000 
  

งบลงทุน 20,380 166,000 186,380 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 20,380 16,000 36,380   

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000   
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งบเงินอุดหนุน 0 1,684,800 1,684,800 
  

    เงินอุดหนุน 0 1,684,800 1,684,800             

แผนงานสาธารณสุข                
    งาน งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบด าเนินงาน 371,000 371,000 
     

    ค่าใช้สอย 371,000 371,000 
     

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 
     

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000 
                

แผนงานสังคมสงเคราะห์                
    งาน งานสวัสดิการสังคม            

และสังคมสงเคราะห์ 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบด าเนินงาน 40,000 40,000      

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
                

แผนงานเคหะและชุมชน                
    งาน     งานก าจัดขยะมูลฝอย    

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบด าเนินงาน 110,000 110,000 
     

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
                

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 
  

งบ     
      

        

งบด าเนินงาน 50,000 50,000   

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
  

งบเงินอุดหนุน 670,000 670,000 
  

    เงินอุดหนุน 670,000 670,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                

    งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

รวม 
  

งบ     
      

        

งบด าเนินงาน 50,000 145,000 40,000 235,000 
  

    ค่าใช้สอย 50,000 145,000 40,000 235,000   

งบเงินอุดหนุน 0 38,000 0 38,000   

    เงินอุดหนุน 0 38,000 0 38,000 
             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 

   

งบ      
       

         

งบบุคลากร 1,759,380 0 1,759,380 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,759,380 0 1,759,380 
   

งบด าเนินงาน 349,800 0 349,800    

    ค่าตอบแทน 104,800 0 104,800    

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000 
   

    ค่าวัสด ุ 145,000 0 145,000 
   

งบลงทุน 17,650 3,471,500 3,489,150 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 17,650 0 17,650 
   

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,471,500 3,471,500             

แผนงานการเกษตร             
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
 

งบ    
     

       

งบด าเนินงาน 30,000 70,000 100,000 
 

    ค่าใช้สอย 30,000 70,000 100,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความ 
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 มาตรา 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ และโดยอนุมัติ
ของนายอ าเภอเมืองเชียงราย 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
44,500,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,041,026 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,844,100 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,238,516 

  แผนงานสาธารณสุข 631,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 720,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 273,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,598,330 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,904,028 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,500,000 

        
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ .................................................................. 

 

           (ลงนาม).................................................................  
                             (นายรัติพงศ ์ เทพสุภา) 
              ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

อนุมัติ 

(ลงนาม)..................................................  
               (นายสมกิจ  เกศนาคินทร์) 
            ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองเชียงราย 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
  

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  

อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย  
                        

  รายรับจริง ประมาณการ    

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    

หมวดภาษีอากร                

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,769,211.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00    

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 93,101.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00    

     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 199,152.09 268,000.00 -23.10 % 206,100.00    

     ภำษีป้ำย 260,112.00 263,235.00 260,000.00 1.92 % 265,000.00    

รวมหมวดภาษีอากร 2,122,424.00 462,387.09 528,000.00     471,100.00    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            
   

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำร
ขำยสุรำ 

4,238.90 4,529.90 4,000.00 25.00 % 5,000.00 
   

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพื่อกำร
โฆษณำ 

180.00 250.00 200.00 50.00 % 300.00 

   

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร 

5,724.00 6,329.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00 
   

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พำณิชย์ 

1,370.00 750.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00    

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย
จรำจรทำงบก 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
   

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 252.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00    

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำ
ส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

65,250.00 68,950.00 65,000.00 7.69 % 70,000.00 

   

     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสม
อำหำรในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมี
พื้นท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

27,150.00 22,625.00 29,000.00 0.00 % 29,000.00 

   

     ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ี
หรือทำงสำธำรณะ 

100.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
   

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำร
โฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 

0.00 75.00 0.00 100.00 % 100.00 
   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

104,264.90 104,708.90 116,200.00     122,900.00 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                

     ดอกเบี้ย 282,694.25 283,423.64 280,000.00 1.79 % 285,000.00    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,694.25 283,423.64 280,000.00     285,000.00    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 28,500.00 1,000.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00    

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,149.50 343,087.40 21,000.00 1,566.67 % 350,000.00    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 49,649.50 344,087.40 41,000.00     352,000.00    
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หมวดภาษีจัดสรร                

     ภำษีรถยนต์ 647,733.48 751,323.81 640,000.00 25.00 % 800,000.00    

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. 
ก ำหนดแผนฯ 

9,345,858.33 8,682,739.63 9,300,000.00 0.00 % 9,300,000.00 
   

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. 
จัดสรรรำยได้ฯ 

2,745,061.56 2,753,385.24 2,700,000.00 4.81 % 2,830,000.00 
   

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 115,368.10 133,071.13 110,000.00 27.27 % 140,000.00    

     ภำษีสรรพสำมิต 6,071,232.71 5,349,300.59 6,000,000.00 -8.33 % 5,500,000.00    

     ค่ำภำคหลวงแร่ 59,192.68 50,696.13 50,000.00 2.00 % 51,000.00    

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 53,389.49 47,389.86 53,000.00 -9.43 % 48,000.00    

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ท่ีดิน 

2,048,865.00 1,839,803.00 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00 

   

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,086,701.35 19,607,709.39 20,853,000.00     21,169,000.00    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,512,626.00 21,437,526.00 22,181,800.00 -0.37 % 22,100,000.00    

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,512,626.00 21,437,526.00 22,181,800.00     22,100,000.00    

รวมทุกหมวด 44,158,360.00 42,239,842.42 44,000,000.00     44,500,000.00    
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย    จังหวัดเชียงรำย 
        

                

  รายจ่ายจริง ประมาณการ    

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565    

แผนงานงบกลาง                

งบกลาง                

  งบกลาง                

  งบกลาง                

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,570 125,228 141,732 -1.22 % 140,000    

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,440 6,600 8,000 25 % 10,000    

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 9,130,500 9,452,400 10,154,000 4.14 % 10,574,000    

    เบี้ยยังชีพควำมพิกำร 2,123,200 2,133,600 2,236,800 0.86 % 2,256,000    

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 152,000 148,000 144,000 0 % 144,000    

    เงินส ำรองจ่ำย 40,594 72,217.26 60,000 66.67 % 100,000    

    รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน                

      
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 448,000 
   

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 30,514 27,796 31,776 0.79 % 32,028    

      เงินสมทบตำมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพ 120,000 126,180 127,400 56.99 % 200,000    
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

225,000 225,000 436,364 -100 % 0 
   

รวมงบกลาง 11,966,818 12,317,021.26 13,340,072     13,904,028    

รวมงบกลาง 11,966,818 12,317,021.26 13,340,072     13,904,028    

รวมงบกลาง 11,966,818 12,317,021.26 13,340,072     13,904,028    

รวมแผนงานงบกลาง 11,966,818 12,317,021.26 13,340,072     13,904,028    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                

งานบริหารทั่วไป                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                

    เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 514,080 514,080 -100 % 0    

    
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 514,080 
   

    ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120    

    ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120    

    
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

25,780 0 25,440 239.62 % 86,400 
   

    
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,145,600 2,145,600 2,290,800 -10.11 % 2,059,200 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,769,700 2,743,920 2,914,560     2,743,920    

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 2,449,980 2,765,648 3,074,630 -9.36 % 2,786,700    

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 210,000 210,000 196,000 7.14 % 210,000    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 779,640 789,000 852,960 -36.69 % 540,000    



 
25 

 

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 60,000 60,000 66,000 -9.09 % 60,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,499,620 3,824,648 4,189,590     3,596,700    

รวมงบบุคลากร 6,269,320 6,568,568 7,104,150     6,340,620    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,150 0 20,000 2,400 % 500,000 
   

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 6,240 20,000 20,000 -25 % 15,000    

    ค่ำเช่ำบ้ำน 89,000 96,000 70,090 -91.44 % 6,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 41,800 
   

รวมค่าตอบแทน 148,130 159,775 174,390     562,800 
   

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 187,000 216,000 216,000 0 % 216,000    

      ค่ำจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ 85,930 52,275 42,000 -100 % 0    

      ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 77,000 84,000 0 0 % 0    

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 22,450 93,717 100,000 20.41 % 120,406    

      ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 33,000 36,000 36,000 0 % 36,000    

    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 34,870 13,975 20,000 0 % 20,000    
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รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      ค่ำใช้จ่ำยค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงินรำงวัล 0 0 5,000 -100 % 0    

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 82,016 67,862.3 80,000 -37.5 % 50,000    

      ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเลือกตั้ง 79,450 0 100,000 200 % 300,000    

      

โครงกำรต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม
และพบประชำชน ณ ศำลำอเนก ประสงค์ บ้ำนเมือง
รวง หมู่ท่ี 5 ต ำบลแม่กรณ์ ในวันจันทร์ ท่ี 29 ตุลำคม 
2561 

31,243 0 0 0 % 0 

   

      

โครงกำรประชุมประชำคม , กำรจัดท ำแผน พัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี , ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
และแผนด ำเนินงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่
กรณ์ 

675 0 0 0 % 0 

   

      

โครงกำรประชุมประชำคม,กำรติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำและผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์ 

0 0 10,000 -50 % 5,000 

   

      

โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

80,090 0 0 100 % 20,000 

   

      โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชุนมีกำรจัดท ำแผนชุมชน 0 0 2,000 0 % 2,000    

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 88,544 113,029 80,000 -37.5 % 50,000    

รวมค่าใช้สอย 802,268 676,858.3 691,000     819,406    
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ค่าวัสดุ 

            
   

    วัสดุส ำนักงำน 63,854 49,736 74,034 -32.46 % 50,000    

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 8,495 5,253 5,000 0 % 5,000    

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 56,917 26,405 45,000 -33.33 % 30,000    

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 14,200 20,000 0 % 20,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 122,038.4 77,128.8 167,744 -40.39 % 100,000    

    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 5,000 -60 % 2,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,340 32,894 40,000 25 % 50,000    

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 51,000 0 0 0 % 0    

    วัสดุอื่น 3,015 4,350 55,000 -81.82 % 10,000    

รวมค่าวัสดุ 333,659.4 209,966.8 411,778     267,000    

  ค่าสาธารณูปโภค             
   

    ค่ำไฟฟ้ำ 252,156.87 252,840.76 248,600 0.56 % 250,000    

    ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,899.99 5,929.34 20,000 -50 % 10,000    

    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,080 2,764.6 10,000 -50 % 5,000    

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 50,569.22 45,767 47,656 11.21 % 53,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 310,706.08 307,301.7 326,256     318,000    

รวมงบด าเนินงาน 1,594,763.48 1,353,901.8 1,603,424     1,967,206    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 0 0 100 % 2,190    
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      จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน (ส ำหรับผู้บริหำร) 0 0 0 100 % 9,180    

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 0 100 % 7,500    

      

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำดกว้ำง 63 ซม. ลึก 74 ซม. 
สูง 115 ซม. ขำเก้ำอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ  
เก้ำอี้บุด้วยฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม  มีท่ีพักแขน 
มีพนักพิงรองรับศรีษะและล ำคอ สำมำรถปรับสูง- ต ่ำ 
ด้วยระบบไฮโดรลิค จ ำนวน  1 ตัว รำคำตัวละ 3,200 
บำท จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด   

3,200 0 0 0 % 0 

   

      

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 55  ซม. 
ลึก  61 ซม. สูง  90  ซม.  
ขำเก้ำอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ เก้ำอี้บุด้วย
ฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม  มีท่ีพักแขน จ ำนวน  1 ตัว 
รำคำตัวละ 2,500 บำท จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด   

2,500 0 0 0 % 0 

   

      

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน สีด ำขำชุบเหล็กโครเมี่ยม   
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. ขนำดกว้ำง 56 ซม. X ยำว 52 ซม, X สูง 91 - 101 
ซม. 
2. ขำเหล็กชุบโครเมี่ยม 
3. ปรับขึ้นลง ด้วยระบบ Gas Lift 
4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้ำอี้หมุนได้โดยรอบ 
5. เก้ำอี้บุด้วยฟองน ้ำหนำอย่ำงดี หุ้มด้วยหนังPVC 
หนำ จ ำนวน 1 ตัว รำคำตัวละ 2,300 บำท  จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด 

2,190 0 0 0 % 0 

   

      จดัซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 3,450 0 0 % 0    
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จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. โครงสร้ำงเป็นสแตนเลส สวยงำมและแข็งแรง 
2. ผ้ำตำข่ำยคุณภำพสูง  สำมำรถระบำยอำกำศได้ดี 
3. พนักแขนเรียบ ใช้งำนสะดวก ปลอดภัย  จ ำนวน  8  
ตัว  รำคำตัวละ  1,650  บำท  จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด 

12,720 0 0 0 % 0 

   

      

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำนส ำหรับรับแขกสีด ำ 
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. พนักพิงและท่ีน่ังขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วย
หนัง PU เกรดเอ 
2. ท่ีวำงแขนผลิตจำกเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วยหนัง PU 
เกรดเอ 
3. โครงขำตัวซีเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 
4. รองขำด้วยพลำวติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกัน
รอยขีดข่วน 
5. รับน ้ำหนักๆด้ 80 - 100  กิโลกรัม  จ ำนวน  2  ตัว  
รำคำตัวละ  4,000 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 

7,900 0 0 0 % 0 

   

      
จัดซ้ือชุดรับแขก ขนำด 5 ท่ีน่ัง พร้อมโต๊ะกลำง จ ำนวน 
1 ชุด จ ำนวนเงิน 45,000 บำท  จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด   

44,800 0 0 0 % 0 

   

      
จัดซ้ือตู้โชว์  ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 
1.70 เมตร จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,800 บำท เป็นเงิน 5, 
600 บำท  จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 

5,600 0 0 0 % 0 

   

      จัดซ้ือตู้เหล็กบำนเลื่อนทึบ 4 ฟุต 0 3,950 0 0 % 0    
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      จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 3,500 0 0 % 0    

      

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน  ระดับ 1 - 3 
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. ขนำดกว้ำง 60 ซม. X ยำว 120 ซม. X สูง 75  ซม. 
2. มีตู้เก็บของ  1  ข้ำง จ ำนวน  1  ตัว  รำคำตัวละ  
4,000  บำท จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด  

3,950 0 0 0 % 0 

   

      

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนไม้ ขนำดกว้ำง 160 ซม. ลึก 80 ซม. 
สูง 75 ซม. ลิ้นชักด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ รวม 5 ลิ้นชัก 
เคลือบผิวด้วย Melamineท ำให้ผิวโต๊ะเรียบล่ืน  
จ ำนวน  1 ตัว รำคำตัวละ 10,900 บำท จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด   

10,900 0 0 0 % 0 

   

      
จัดซ้ือโต๊ะพับหน้ำฟอเมก้ำขำว ขนำดกว้ำง 60 ซม. ยำว 
120 ซม. จ ำนวน 10 ตัว จ ำนวนเงิน  25,000 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 

24,500 0 0 0 % 0 

   

      

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำดกว้ำง 
154 ซม. ลึก 76 ซม.  
สูง 75  ซม. หน้ำโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
จ ำนวน  1 ตัว รำคำตัวละ 8,500 บำท จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด   

8,500 0 0 0 % 0 

   

      

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือผ้ำม่ำน ม่ำนปรับแสง มู่ลี่            
1. ห้องคลัง            
ผ้ำม่ำน ขนำด 1.70 x 1.80 ม. จ ำนวน  1  ชุด            
มู่ล่ี ขนำด 0.83 x 1.04 ม. จ ำนวน  2  ชุด            
ผ้ำม่ำนประตู ขนำด 1.10 x 2.05 ม. จ ำนวน  1  ชุด   
         

0 0 28,715 -100 % 0 
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2. ห้องนำยก อบต.แม่กรณ์            
ผ้ำม่ำนประตู ขนำด 1.10 x 2.05 ม. จ ำนวน  2  ชุด    
ม่ำนปรับแสง ขนำด 3.20 x 1.30 ม. จ ำนวน  1  ชุด            
3.ห้องกองช่ำง            
ผ้ำม่ำน ขนำด 2.00 x 1.50 ม. จ ำนวน  1  ชุด            
ผ้ำม่ำนประตู ขนำด 1.10 x 1.95 ม. จ ำนวน  1  ชุด            
มู่ล่ี ขนำด 0.83 x 1.04 ม. จ ำนวน  3  ชุด            
มู่ล่ี ขนำด 0.83 x 1.04 ม. จ ำนวน  3  ชุด            
4. ห้องส ำนักงำนปลัด            
ผ้ำม่ำนประตู ขนำด 1.10 x 1.95 ม. จ ำนวน  1  ชุด            
มู่ล่ี ขนำด 1.42 x 0.95 ม. จ ำนวน  2  ชุด            
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด                    

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง                

      จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 854,000    

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                

      

จัดซ้ือไมโครโฟนไร้สำยแบบ 4 ไมค์ คลื่น UHF ตัวรับ 
จอดิจิตอลแสดงควำมถี่ชัดเจน  ใช้ถ่ำน AA 2 ก้อน 
ประสิทธิภำพสูง ระยะรับส่งไกล คุณภำพเสียงเยี่ยม 
จ ำนวน 1 ชุด จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด   

9,500 0 0 0 % 0 

   

      

ซ้ืออุปกรณ์ปรับแต่งเสียง(อีควอไลเซอร์) 
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. ควำมถี่ 31 ควำมถี่ (Band) จ ำนวน 2 แถว 
2. มีคอมเพรสเซอร์ในตัว 
3. กำรตอบสนองต่อย่ำนควำมถี่ 10 เฮิร์ท 50  กิโล
เฮิร์ท  จ ำนวน  1  ตัว  รำคำตัวละ 8,000 บำท จดัซ้ือ
ตำมรำคำท้องตลำด 

7,900 0 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                

      โครงกำรจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 19,200 0 0 0 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือขำต้ังกล้องแบบสำมท่อน 0 0 4,500 -100 % 0    

      
โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย 
(Access Point) 

0 0 5,400 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้ำ  แบบล้อจักรยำน 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1)  เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น 
2)  เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ 
3)  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ  ประมำณ 26  น้ิว 
4)  รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 น้ิว 
5)  ควำมจุถังน ้ำมันเครื่องยนต์  ไม่น้อยกว่ำ 1.50  ลิตร   
จ ำนวน  1  คัน  จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน 
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม  2561 

11,900 0 0 0 % 0 

   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 

0 0 16,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

0 6,200 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือจอแสดงภำพ (หน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
LCD) 

0 0 2,800 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 3,450 0 0 % 0 
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จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน*(จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ19น้ิว) จ ำนวน  1  เครื่อง  
รำคำ 17,000  บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
1)มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) มีควำมเร็ว 
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1  GHz  หรือ
ดีกว่ำ  จ ำนวน  1  หน่วย 
2)หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache  Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4  MB 
3)มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ชนิดดีกว่ำ  
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ   
4  GB        
4)มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
5)มี DVD-RW หรือดีว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
6)มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network  
Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง 
7)มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
8)มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
9)มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว  จ ำนวน  1  
หน่วย 

0 0 17,000 -100 % 0 
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จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 6,200 0 0 % 0    

      

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส ำหรับงำนส ำนักงำน            
จ ำนวน  2  เครื่อง            
คุณลักษณะพื้นฐำน            
1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ  1.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณ
นำฬิกำได ้ ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง  จ ำนวน  1  หน่วย            
2.หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB             
3.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM)  ชนิดDDR4หรือดีกว่ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ  4 GB             
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250  GB จ ำนวน 1 หน่วย             
5.มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ1,366 x 
768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 น้ิว             
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง             
 

0 0 32,000 -100 % 0 
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7.มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง             
8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำ 

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,260 26,750 106,415     872,870    

รวมงบลงทุน 175,260 26,750 106,415     872,870    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      
โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมของส่วนรำชกำรและองค์กรจังหวัดเชียงรำย 

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

      
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมืองเชียงรำย 

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

   

รวมเงินอุดหนุน 76,000 90,000 90,000     90,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 76,000 90,000 90,000     90,000    

  งบรายจ่ายอื่น                

  รายจ่ายอื่น                

    รำยจ่ำยอื่น                

      
โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขต
พื้นท่ีต ำบลแม่กรณ์ 

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

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 20,000     20,000    

รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 20,000     20,000    

รวมงานบริหารทั่วไป 8,126,343.48 8,050,219.8 8,923,989     9,290,696    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 291,420    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 0 100 % 269,160    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     560,580 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     560,580    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 100 % 48,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000    

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     73,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     73,000    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 0 0 100 % 2,190    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     2,190    

รวมงบลงทุน 0 0 0     2,190    

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     635,770    
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งานบริหารงานคลัง                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,446,966 1,665,840 1,765,760 5.45 % 1,861,920    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,235 2,220 0 0 % 0    

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
   

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 225,240 229,920 234,840 2.15 % 239,880    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,751,441 1,975,980 2,078,600     2,179,800    

รวมงบบุคลากร 1,751,441 1,975,980 2,078,600     2,179,800    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 
   

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 19,600 20,000 20,000 0 % 20,000    

    ค่ำเช่ำบ้ำน 168,500 252,000 252,000 -47.62 % 132,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 37,800 
   

รวมค่าตอบแทน 216,600 310,200 319,800     199,800    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 5,000    
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      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 193,640 192,000 288,000 15.97 % 334,000    

      ค่ำธรรมเนียม 0 0 0 100 % 5,000    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      
1).ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

119,732 111,664.79 145,000 -65.52 % 50,000 
   

      
2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี
ประจ ำปี 

3,888 19,192 3,024 230.69 % 10,000 
   

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 11,956.61 8,551.61 15,000 33.33 % 20,000    

รวมค่าใช้สอย 329,216.61 331,408.4 451,024     424,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุส ำนักงำน 70,623 48,903 79,306 -24.34 % 60,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,865.1 31,726.3 34,000 -41.18 % 20,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,059 32,290 67,670 -26.11 % 50,000    

รวมค่าวัสดุ 149,547.1 112,919.3 180,976     130,000    

รวมงบด าเนินงาน 695,363.71 754,527.7 951,800     753,800    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 0 2,290 -100 % 0 
   

      โครงกำรจัดซ้ือชั้นวำงแฟ้มตั้ง 40 ช่อง 0 0 22,000 -100 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็ก 2 บำน 0 4,900 0 0 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก 3 ช้ัน 0 4,490 0 0 % 0    
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โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก 3 ชั้น 
ขนำด 4 ฟุต  

0 0 8,980 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 
5 ฟุต  

0 0 5,290 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนทึบ ขนำด 4 
ฟุต 

0 0 8,000 -100 % 0 
   

      โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก หน้ำโต๊ะเหล็ก PVC 0 0 7,800 -100 % 0    

      

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน สีด ำ 
รำยละเอียดประกอบด้วย 
1. ขนำดกว้ำง 57 ซม. X ยำว 53 ซม. X สูง 94  - 106  
ซม. 
2. ขำ ไนล่อนตัน 5 แฉก ขนำด 24 น้ิว ลูกล้อใหญ่ 
ขนำด 50 มม. แข็งแรง 
3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas  Lift 
4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้ำอี้หมุนได้โดยรอบ 
5.เก้ำอี้บุด้วยฟองน ้ำหนำอย่ำงดี หุ้มด้วยหนัง PVC 
หนำ จ ำนวน 4 ตัว รำคำตัวละ 2,000 บำท  จัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด  

7,800 0 0 0 % 0 

   

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู  

46,200 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 

0 0 32,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0 
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โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 690 0 0 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,000 10,080 108,360     0    

รวมงบลงทุน 54,000 10,080 108,360     0    

รวมงานบริหารงานคลัง 2,500,804.71 2,740,587.7 3,138,760     2,933,600    

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,960    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     180,960    

รวมงบบุคลากร 0 0 0     180,960    

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     180,960    

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,627,148.19 10,790,807.5 12,062,749     13,041,026 
   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 228,060 6.1 % 241,980    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 0 100 % 364,320    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 0 0 100 % 72,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 228,060     678,300    

รวมงบบุคลากร 0 0 228,060     678,300    
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  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 5,000 100 % 10,000 
   

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 42,000 -42.86 % 24,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 5,800 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,800     39,800    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 0 0 783,000 8.81 % 852,000    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 10,000 0 % 10,000    

รวมค่าใช้สอย 0 0 793,000     862,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 845,800     901,800    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             
   

      โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจก ขนำด 5 ฟุต   0 0 5,290 -100 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็ก 2 บำนเปิด   0 0 9,800 -100 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                
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โครงกำรจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  

0 0 17,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)   

0 0 4,300 -100 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,390     0    

รวมงบลงทุน 0 0 36,390     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 1,110,250     1,580,100    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 178,549 0 0 % 0    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 188,562 156,120 0 0 % 0    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 16,147 3,300 0 0 % 0 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 204,709 337,969 0     0    

รวมงบบุคลากร 204,709 337,969 0     0    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 448,000 639,000 0 0 % 0    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยำเสพติด 0 0 10,000 -100 % 0    

      
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม ่ 

18,800 1,050 8,210 -100 % 0 
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โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์  

0 0 12,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องสำธำรณภัยให้กับประชำชน
ในพื้นท่ีต ำบลแม่กรณ์ 

3,900 0 10,000 100 % 20,000 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถำนท่ีรำชกำร 

9,910 0 10,000 100 % 20,000 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 40,000 -50 % 20,000 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำมสงบเรียบร้อยต ำบล 
แม่กรณ์ 

0 0 10,000 100 % 20,000 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภำพและควำมรู้
ให้แก่ อปพร.และประชำชนต ำบลแม่กรณ์ทุกภำคส่วน 

0 0 4,000 400 % 20,000 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภำพ อปพร.ประจ ำปี
งบประมำณ  

4,500 0 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรให้ควำมรู้ประชำชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในท่ีอยู่อำศัยและหอพัก   

0 0 5,000 -100 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 485,110 640,050 109,210     100,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 32,478 72,900 -72.57 % 20,000    

    วัสดุเครื่องแต่งกำย 0 0 20,000 0 % 20,000    

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 0 % 10,000    

    วัสดุอื่น 0 0 6,000 -100 % 0    

รวมค่าวัสดุ 0 32,478 108,900     50,000    

รวมงบด าเนินงาน 485,110 672,528 218,110     150,000    
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  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      จัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน 0 2,450 0 0 % 0    

      จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 0 8,150 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง             
   

      จัดซ้ือหัวฉีดน ้ำดับเพลิงแบบด้ำมปืน 0 0 0 100 % 25,000    

    ครุภัณฑ์กำรเกษตร                

      โครงกำรจัดซ้ือเครื่องเป่ำลม 2 จัวหวะ 0 0 0 100 % 14,000    

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                

      
จัดซ้ือเครื่องขยำยเสียงพร้อมล ำโพง ขนำด 100 วัตต์ 
ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลท์ 

0 25,000 0 0 % 0 
   

      

จัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดประจ ำท่ี ขนำด 
10 วัตต ์ จ ำนวน 1 เครื่อง            
รำคำเครื่องละ  28,000  บำท            
รำยละเอียด ดังน้ี             
1. ตัวเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิด            
2. ขนำด 10 วัตต์            
3. ประกอบด้วยตัวเครื่อง  เพำเวอร์ซัพพลำย  
ไมโครโฟน            
จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณฑ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบ            
ประมำณ ธันวำคม 2562      

0 0 28,000 -100 % 0 

   

      
จัดซ้ือวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดก ำลังส่งไม่
น้อยกว่ำ 25 วัตต์ 

0 25,000 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                

      
จัดซ้ือโคมไฟสปอร์ตไลท์ ยึดติดกับรำงน ้ำเหนือไฟ
กระพริบด้ำนข้ำง  ด้ำนละ 2 ดวง    สำมำรถปรับก้ม
เงยได ้    

0 4,000 0 0 % 0 

   

      จัดซ้ือชุดสัญญำณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแถวยำว   0 60,000 0 0 % 0    

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

      
จัดซ้ือไฟกลมเล็กบนหลังคำกึ่งกลำงส่วนท้ำยติดตั้งโคม
ไฟกระพริบแบบแฟลชสีน ้ำเงิน ชนิดหลอดไฟ XENON 
แบบดวงเดี่ยว  

0 6,000 0 0 % 0 

   

    ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์                

      จัดซ้ือกระเป๋ำส ำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 0 5,000 0 0 % 0    

      
จัดซ้ือเก้ำอี้เคล่ือนย้ำยผู้ป่วยชนิดเข็นได้สำมำรถพับเก็บ
ได้สะดวก (Stair chair) 

0 8,000 0 0 % 0 
   

      จัดซ้ือคอนโซลยำวข้ำงเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ยำ 0 20,000 0 0 % 0    

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

      จัดซ้ือเครื่องตรวจระดับน ้ำตำลในเลือด 0 2,990 0 0 % 0    

      จัดซ้ือเครื่องวัดควำมดันโลหิต 0 2,790 0 0 % 0    

      จัดซ้ือเครื่องวัดควำมดันโลหิตชนิดติดฝำผนัง 0 4,000 0 0 % 0    

      จัดซ้ือเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว 0 1,590 0 0 % 0    

      จัดซ้ือเครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) 0 10,000 0 0 % 0 
   

      
จัดซ้ือชุดช่วยหำยใจชนิดใช้มือบีบส ำหรับเด็ก 1 ชุด 
และผู้ใหญ่  1 ชุด  

0 25,000 0 0 % 0 
   

      จัดซ้ือชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) 0 2,000 0 0 % 0    

      จัดซ้ือชุดแผ่นกระดำนรองหลังพร้อมชุดล็อคศีรษะ 0 10,000 0 0 % 0    
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      จัดซ้ือชุดเฝือกดำมแขนขำ  0 4,000 0 0 % 0    

      
จัดซ้ือชุดให้ออกซิเจนมีอุปกรณ์ประกอบ (ชุดแท่งแก้ว 
+ กระบอกน ้ำ + หน้ำกำก ส ำหรับผู้ป่วย) 

0 4,000 0 0 % 0 
   

      จัดซ้ือเตียงนอนส ำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น  0 120,000 0 0 % 0    

      จัดซ้ือท่อเก็บออกซิเจนขนำดใหญ่ (G – Size) 0 42,000 0 0 % 0    

      จัดซ้ือที่แขวนน ้ำเกลือในห้องพยำบำล 0 2,000 0 0 % 0    

      
จัดซ้ืออุปกรณ์ดำมหลังชนิดส้ัน (Kendrick Extrication 
Device) 

0 8,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

      จัดซ้ือเตียงนอน 2 ช้ัน 0 0 0 100 % 10,000    

    ครุภัณฑ์โรงงำน                

      จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 100 % 25,000    

      

จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์  จ ำนวน  1 เครื่อง  1 เป็นเครื่องตัด
ไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ                               
-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ   2 เครื่องยนต์
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่ำ 30 ซีซี 3 ขนำดบำร์ไม่น้อยกว่ำ 11.5  น้ิว
พร้อมโซ่ตัด  จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 

0 19,000 0 0 % 0 

   

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                

      โครงกำรจัดซ้ือสำยส่งน ้ำดับเพลิง ขนำด 1.5 น้ิว 0 0 11,000 -100 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือสำยส่งน ้ำดับเพลิง ขนำด 2.5 น้ิว 0 0 13,500 -100 % 0    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      โครงกำรจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับส ำนักงำน 15,900 0 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์อื่น                
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โครงกำรจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอำคำร (ชุดดับเพลิง
ภำยในอำคำร) 

0 0 95,000 -100 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,900 495,970 147,500     74,000    

รวมงบลงทุน 15,900 495,970 147,500     74,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 50,000 0 0 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 0     0    

รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 0     0    

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 705,719 1,556,467 365,610     224,000    

งานจราจร             
   

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ 

0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     40,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     40,000    

รวมงานจราจร 0 0 0     40,000    
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 705,719 1,556,467 1,475,860     1,844,100    

แผนงานการศึกษา                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 490,680 519,480 549,900 12.37 % 617,940 
   

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000    

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

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 68,435 71,000 72,000 0 % 72,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,207,034 1,271,480 1,311,900     1,379,940    

รวมงบบุคลากร 1,207,034 1,271,480 1,311,900     1,379,940    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 
   

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

    ค่ำเช่ำบ้ำน 12,000 59,000 60,000 -60 % 24,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 10,600 
   

รวมค่าตอบแทน 20,200 69,600 95,400     49,600    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                
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      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 35,700 864 0 100 % 10,000    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,546 0 30,000 0 % 30,000    

      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 19,128 850 0 0 % 0    

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 148,260 70,000 -28.57 % 50,000    

รวมค่าใช้สอย 95,374 149,974 100,000     90,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุส ำนักงำน 17,984 19,935 20,000 0 % 20,000    

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 9,994 20,000 -100 % 0    

    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 734,292.22 753,362.22 873,461 -100 % 0    

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67,496.87 34,824 50,000 -100 % 0 
   

    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 3,100 -3.23 % 3,000    

    วัสดุกีฬำ 0 0 3,000 0 % 3,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,500 14,679 20,000 -50 % 10,000    

รวมค่าวัสดุ 848,273.09 832,794.22 994,561     41,000    

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่ำไฟฟ้ำ 11,405.25 0 30,000 -100 % 0    

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 7,575.6 7,575.6 10,000 -100 % 0    

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,980.85 7,575.6 40,000     0    

รวมงบด าเนินงาน 982,827.94 1,059,943.82 1,229,961     180,600    
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  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 0 0 100 % 4,380    

      จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ  3-6 0 0 0 100 % 6,000    

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
   

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED สีชนิด Network 0 0 0 100 % 10,000    

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     20,380    

รวมงบลงทุน 0 0 0     20,380    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,189,861.94 2,331,423.82 2,541,861     1,580,920    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,334,610 1,413,960 1,617,230 10.2 % 1,782,180    

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000    

    เงินวิทยฐำนะ 38,500 59,500 168,000 0 % 168,000    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 539,794 547,788 563,400 0.92 % 568,560    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 70,483 70,838 72,000 0 % 72,000    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,983,387 2,092,086 2,462,630     2,632,740    

รวมงบบุคลากร 1,983,387 2,092,086 2,462,630     2,632,740    
  



 
51 

 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 20,000 0 % 20,000 
   

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 4,800 
   

รวมค่าตอบแทน 4,800 4,800 24,800     24,800    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 27,000 0 0 0 % 0    

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 1,800 0 14,320 39.66 % 20,000    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 0 0 5,000 0 % 5,000    

      โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชำติ 0 0 10,000 -50 % 5,000    

      โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี 0 0 20,000 -100 % 0    

      โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,020,790 914,545 1,110,000 -14.99 % 943,580    

      โครงกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 19,800 0 30,000 0 % 30,000    

รวมค่าใช้สอย 1,069,390 914,545 1,189,320     1,003,580 
   

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุส ำนักงำน 0 0 10,000 100 % 20,000    

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 24,003 0 0 0 % 0    
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    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0 100 % 1,010,676    

    วัสดุก่อสร้ำง 21,158.42 0 20,000 0 % 20,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000    

    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000    

รวมค่าวัสดุ 45,161.42 0 30,000     1,125,676 
   

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 0 100 % 10,000    

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 0 0 0 100 % 10,000    

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     20,000    

รวมงบด าเนินงาน 1,119,351.42 919,345 1,244,120     2,174,056    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็ก 2 บำน  0 9,780 0 0 % 0    

      โครงกำรจัดซ้ือพัดลมติดผนัง   0 56,000 0 0 % 0    

      

จัดซ้ือผ้ำม่ำนชนิดดี  กันแสงยูวี  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
จ ำนวน  3  ชุด  จ ำนวนเงิน 
13,500 บำท ประกอบด้วย  ขนำดกว้ำง 3.70 เมตร  
สูง 1.70 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 
ขนำดกว้ำง 3.71 เมตร  สูง  1.70 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 
ขนำดกว้ำง 3.73 เมตร  สูง  1.70 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด   

13,500 0 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0 0 16,000 0 % 16,000    

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน  

0 15,990 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network 

0 8,850 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network 

0 0 8,900 -100 % 0 
   

      
โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 1,380 0 0 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,500 92,000 24,900     16,000    

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ 

148,000 0 150,000 0 % 150,000 
   

      
โครงกำรปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้ำต่ำงพร้อมมุ้งลวด 
อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 

463,000 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 611,000 0 150,000     150,000    

รวมงบลงทุน 624,500 92,000 174,900     166,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      
โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน (ปลูกพืชผักสวน
ครัว) 

10,000 0 10,000 -100 % 0 
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      โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันในโรงเรียน 0 0 0 100 % 10,000    

      โครงกำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 0 0 0 % 0    

      
โครงกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

10,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      โครงกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ 10,000 0 0 0 % 0    

      โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10,000 0 0 0 % 0    

      โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 0 0 0 100 % 10,000    

      
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

1,309,380 1,261,323.36 1,556,000 6.35 % 1,654,800 
   

      โครงกำรสร้ำงสรรค์ยุวเกษตรตำมร้อยเท้ำพ่อ 0 0 20,000 -100 % 0    

รวมเงินอุดหนุน 1,359,380 1,261,323.36 1,586,000     1,684,800    

รวมงบเงินอุดหนุน 1,359,380 1,261,323.36 1,586,000     1,684,800    

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,086,618.42 4,364,754.36 5,467,650     6,657,596    

รวมแผนงานการศึกษา 7,276,480.36 6,696,178.18 8,009,511     8,238,516    

แผนงานสาธารณสุข                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย             
   

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      
ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ฯ 

5,313 0 0 0 % 0 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 5,420 10,000 -100 % 0    

      โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 0 4,575 10,000 -100 % 0    

      โครงกำรพ่นหมอกควันในพื้นท่ีต ำบลแม่กรณ์ 100,036.9 101,657.2 150,000 -100 % 0    

      โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 56,415.4 3,825 10,000 -100 % 0    

      โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำงๆ ในต ำบลแม่กรณ์ 0 0 10,000 -100 % 0    

      โครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 0 0 5,000 -100 % 0    

      

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำนำรี 

0 59,220 65,000 -100 % 0 

   

      
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี 

58,038 0 0 0 % 0 

   

      
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำฯ 

0 5,904 8,000 -100 % 0 

   

รวมค่าใช้สอย 219,803.3 180,601.2 268,000     0    

รวมงบด าเนินงาน 219,803.3 180,601.2 268,000     0    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์กำรเกษตร                

      โครงกำรจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 118,000 -100 % 0    
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 118,000     0    

รวมงบลงทุน 0 0 118,000     0    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      
โครงกำรผ่ำตัด-ท ำหมันเพื่อลดจ ำนวนสุนัขและแมวท่ี
เป็นสัตว์พำหนะของโรคพิษสุนัขบ้ำในสุนัขและแมวไม่มี
เจ้ำของในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรำย 

3,000 3,000 0 0 % 0 

   

    เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน                

      
01 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่กรณ์ 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
   

      
02 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนเวียง
หวำย ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
03 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำนสวน
ดอก ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
04 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนแม่สำด 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
   

      
05 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 บ้ำนเมือง
รวง ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
   

      
06 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 บ้ำนปำงมุ้ง 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
   

      
07 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนฝั่งหมิ่น 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
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08 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 บ้ำนใหม ่ 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 
   

      
09 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำนปำง
กอก ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
10 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนปำง
รมิกรณ์  ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
11 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 บ้ำนปำง
ป่ำอ้อ  ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
12 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12 บ้ำนหนอง
เขียว ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

      
13 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 บ้ำนป่ำสัก
ทอง ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

   

รวมเงินอุดหนุน 263,000 263,000 260,000     0    

รวมงบเงินอุดหนุน 263,000 263,000 260,000     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 482,803.3 443,601.2 646,000     0    

งานโรงพยาบาล                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 34,000 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 0 34,000 0     0    
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รวมงบด าเนินงาน 0 34,000 0     0    

รวมงานโรงพยาบาล 0 34,000 0     0    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 0 0 0 100 % 20,000    

      โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 0 0 0 100 % 10,000    

      โครงกำรพ่นหมอกควันในพื้นท่ีต ำบลแม่กรณ์ 0 0 0 100 % 50,000    

      
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัส 
อำหำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

0 0 0 100 % 25,000 
   

      โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 5,000 
   

      โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำงๆ ในต ำบลแม่กรณ์ 0 0 0 100 % 10,000    

      โครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 0 0 0 100 % 5,000    

      

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำนำรี 

0 0 0 100 % 60,000 

   

      
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำฯ 

0 0 0 100 % 6,000 

   

      
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

0 0 0 100 % 50,000 
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โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอำยุท่ีมี
ภำวะพึ่งพิง 

0 0 0 100 % 130,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     371,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     371,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน                

      
01 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 
บ้ำนแม่กรณ์ ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
02 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 2 
บ้ำนเวียงหวำย ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
03 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 3 
บ้ำนสวนดอก ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
04 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 4 
บ้ำนแม่สำด ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
05 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 5 
บ้ำนเมืองรวง ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
06 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 6 
บ้ำนปำงมุ้ง ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 
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07 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 7 
บ้ำนฝั่งหมิ่น ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสขุ 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
08 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 8 
บ้ำนใหม ่ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
09 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 9 
บ้ำนปำงกอก ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
10 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 10 
บ้ำนปำงริมกรณ์ ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
11 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 11 
บ้ำนปำงป่ำอ้อ ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
12 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 12 
บ้ำนหนองเขียว ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

      
13 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมุ่ท่ี 13 
บ้ำนป่ำสักทอง ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

   

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     260,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     260,000    

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0     631,000    

รวมแผนงานสาธารณสุข 482,803.3 477,601.2 646,000     631,000    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์                

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรดูแลผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 0 0 5,000 -100 % 0    

      
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

0 0 0 100 % 40,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000     40,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 5,000     40,000    

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000     40,000    

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000     40,000 
   

แผนงานเคหะและชุมชน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 389,280 658,115.81 762,740 -100 % 0    

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 767,505 798,680 833,400 -100 % 0    

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 63,631 71,560 64,740 -100 % 0    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,262,416 1,570,355.81 1,702,880     0    

รวมงบบุคลากร 1,262,416 1,570,355.81 1,702,880     0    
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  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

153,800 50,150 90,000 -100 % 0 
   

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 10,000 -100 % 0    

    ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 84,580 102,000 -100 % 0    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800 6,600 8,800 -100 % 0    

รวมค่าตอบแทน 200,600 141,330 210,800     0    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำง 

0 0 5,000 -100 % 0 
   

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 0 2,700 10,000 -100 % 0 
   

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 24,206.8 14,107.19 4,500 -100 % 0    

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,485,331.25 653,900 392,145 -100 % 0    

รวมค่าใช้สอย 1,509,538.05 670,707.19 411,645     0    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุส ำนักงำน 17,118 16,659 20,000 -100 % 0 
   

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 19,702 28,145 20,000 -100 % 0    

    วัสดุก่อสร้ำง 68,497.62 12,975 290,000 -100 % 0    

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 7,600 0 0 % 0    
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    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,588 44,154.9 42,000 -100 % 0    

    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0    

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,749 14,800 15,000 -100 % 0    

    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0    

รวมค่าวัสดุ 158,654.62 124,333.9 397,000     0    

รวมงบด าเนินงาน 1,868,792.67 936,371.09 1,019,445     0 
   

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      โครงกำรจัดซ้ือชั้นวำงแฟ้มตั้ง 40 ช่อง 0 0 16,500 -100 % 0    

      
โครงกำรจัดซ้ือตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 
5 ฟุต 

0 0 10,580 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง             
   

      
โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เทท้ำย
ติดตั้งเครนและกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ ขนำด 4 ตัน 6 ล้อ 

2,480,000 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์กำรเกษตร                

      
โครงกำรจัดซ้ือเครื่องสูบน ้ำแบบจม (Submersible 
Pump) 

0 0 21,000 -100 % 0 
   

      
จัดซ้ือเครื่องสูบน ้ำ แบบ Submersible ขนำด 1.5 HP 
380 V  ใบพัดสแตนเลส 12 ใบพัด  จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด จ ำนวน 1 ชุด รำคำชุดละ 21,000 บำท   

20,500 0 0 0 % 0 

   

      
จัดซ้ือเครื่องสูบน ้ำแบบจม (Submersible Pump) 
ขนำด 3 แรงม้ำ ขนำดท่อ 2 น้ิว 14 ใบพัด ไฟฟ้ำ 380 
โวลท์ พร้ออุปกรณ์ จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในระบบ

0 0 37,000 -100 % 0 
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ประปำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก ม.9 จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำดและส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร/
งบประมำณ ได้ท ำกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 รำย เพื่อให้ได้รำคำท่ีเหมำะสม
และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรใช้งำน เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

      

จัดซ้ือเครื่องสูบน ้ำแบบหอยโข่งชนิดหัวป๊ัมท ำจำกสแตน
เลส 5.5 แรงม้ำ ขนำดท่อ 11/2  -  21/2 น้ิว ไฟฟ้ำ 
380 ใช้ส ำหรับระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก ม.9 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด ซ่ึงนอกเหนือมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ท้ังน้ีเพื่อให้ตรงกับกำรใช้งำน กำรแก้ไขปัญหำ 
และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน บ้ำนปำงกอก 
หมู่ท่ี 9 และส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร/งบประมำณ 
ได้ท ำกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
3 รำย เพื่อให้ได้รำคำและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่
เหมำะสมตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน  เกิด
ประสิทธิภำพและและประสิทธิผลสูงสุด 

0 0 28,000 -100 % 0 

   

    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                

      โครงกำรจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล   0 4,900 0 0 % 0    

    ครุภัณฑ์โรงงำน                

      โครงกำรจัดซ้ือสว่ำนไขควงไร้สำย   0 9,990 0 0 % 0    

      

สว่ำนกระแทก จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณ  4,000 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
คุณสมบัติ 
1. ก ำลังไฟฟ้ำ 430W 
2. มีโหมดกำรท ำงำน 2 ระบบ(เจำะธรรมดำ,เจำะ

0 0 4,000 -100 % 0 
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คอนกรีต)  
3. ปรับหมุนได้ซ้ำยขวำ 
4. มำพร้อมชุดกล่อง 
5. ชุดดอกสว่ำน+ดอกไขควง  
สมรรถนะกำรเจำะ 
1. คอนกรีต 13 มม. 
2. เหล็ก 13 มม. 
3. ไม้ 18 มม. 

      

สว่ำนโรตำรี่ จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณ 10,000 บำท 
จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด            
คุณสมบัติ            
1.มีควำมทนทำน            
2.ท ำงำนได3้ แบบ คือแบบหมุนอย่ำงเดียว,กระแทก
อย่ำงเดียวและหมุนพร้อมกระแทก            
3.ควำมเร็วของกำรหมุนกลับเหมือนกับกำรหมุนปกติ            
4.สำมำรถเปล่ียนดอกสว่ำนได้ง่ำยด้วยปุ่มสไลด์            
5.สวิทย์เปิด-ปิดขนำดใหญ่และมีปุ่มล็อกกำรท ำงำน
ต่อเนื่อง            
6.มีไฟ LEDส่องชิ้นงำน เพื่อควำมสว่ำง            
7. ใช้กับถ่ำน CB-325 Specification 
8.ก ำลังไฟฟ้ำท่ีใช้ 780w            
9.ควำมสำมำรถคอนกรีต 24 มม.(15/16")            
10.ควำมสำมำรถ เหล็ก 13 มม.(1/2")            
11.ควำมสำมำรถ ไม้ 32 มม.(1-1/4")            
12.อัตรำเจำะกระแทกต่อนำที0 - 4,500            
13.ควำมเร็วรอบตัวเปล่ำ(rpm)0 - 1,100            

0 0 10,000 -100 % 0 
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14.ขนำดเครื่อง (มม.)370x84x214 มม.              
15.(ยำวxกว้ำงxสูง)            
14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")            
15. คุณลักษณะ มีกล่องเก็บเครื่อง+ชุดดอกสว่ำน           
            

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                

      
โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 690 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์อื่น                

      
จัดซ้ือชุดเวทีพิธีกำร ขนำดกว้ำง 4.80 เมตร ยำว 9.60 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด จ ำนวนเงิน 80,000 
บำท จัดซ้ือตำมรำท้องตลำด 

79,700 0 0 0 % 0 

   

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,580,200 15,580 127,080     0    

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง 

            
   

      
ค่ำออกแบบ  ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง  

154,820 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 154,820 0 0     0    

รวมงบลงทุน 2,735,020 15,580 127,080     0    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                
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อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำแม่ลำว 
ตำมโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ท่ี 11 
ต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ฯลฯ 

41,264.23 0 0 0 % 0 

   

รวมเงินอุดหนุน 41,264.23 0 0     0    

รวมงบเงินอุดหนุน 41,264.23 0 0     0    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,907,492.9 2,522,306.9 2,849,405     0    

งานไฟฟ้าและประปา                

  งบลงทุน                

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

      
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนป่ำ
สักทอง หมู่ท่ี 13 

0 0 495,500 -100 % 0 
   

      
โครงกำรขยำยเขตวำงท่อระบบประปำภูเขำห้วยน ้ำริน  
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ท่ี 10 

0 0 269,200 -100 % 0 
   

      
โครงกำรงำนก่อสร้ำงผนังป้องกันตล่ิงพัง พร้อมขุดลอก
เศษวัชพืชล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ บ้ำนปำงกอก 
หมู่ 9 

0 0 79,500 -100 % 0 

   

      

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนแหล่งน ้ำหนอง
ช้ำงคต  บ้ำนใหม ่ หมู่ท่ี  8 
ปริมำณงำนก่อสร้ำง  ก่อสร้ำงโรงสูบน ้ำ 1 โรง ,ขยำย
เขตไฟฟ้ำ 1 งำน พร้อมขยำยท่อพีวีซี 2 น้ิว ยำว 1,100 
เมตร  สถำนท่ีก่อสร้ำง  หนองช้ำงคต บ้ำนใหม่   
หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัด
เชียงรำย   

0 0 302,669 -100 % 0 
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รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,146,869     0    

รวมงบลงทุน 0 0 1,146,869     0    

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 1,146,869     0    

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย             
   

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      (10)โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ 0 0 50,000 -80 % 10,000    

      
(3)โครงกำรบ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3 หมู่บ้ำนต้นแบบใน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ หมู่บ้ำนน่ำอยู่และพอเพียง 

0 0 20,000 -100 % 0 
   

      

(4)โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพิ่มประสิทธิภำพ
บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี  3  และบ้ำนใหม่ หมู่ท่ี 8 เพื่อมุ่งสู่
หมู่บ้ำนต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรขยะ หมู่บ้ำนน่ำอยู่
และพอเพียงภำยใต้แนวคิด "บ้ำนปี่สอนบ้ำนน้อง" 

0 0 30,000 -100 % 0 

   

      
(6)โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน เพิ่มประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะ 13 หมู่บ้ำน 

0 0 400,000 -75 % 100,000 
   

      
(7)โครงกำร "Big Cleaning Day  ประจ ำปีงบประมำณ 
2564" 

0 0 50,000 -100 % 0 
   

      
(8)โครงกำรขนส่งก้อนพลำสติก และก้อนกล่องนมไป
จ ำหน่ำย 

0 0 10,000 -100 % 0 
   

      
(9)โครงกำรยกย่องครัวเรือนต้นแบบในกำรบริหำร
จัดกำรขยะและรักษำสิ่งแวดล้อม 

0 0 90,000 -100 % 0 
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      โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรคัดแยกขยะ 69,040 54,810 0 0 % 0    

      
โครงกำรติดตำมประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
คัดแยกขยะในครัวเรือนและกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
พื้นท่ีต ำบลแม่กรณ์ 

0 224,652 0 0 % 0 

   

      โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมหมู่บ้ำนปลอดขยะต้นแบบ 7,500 0 0 0 % 0    

รวมค่าใช้สอย 76,540 279,462 650,000     110,000    

รวมงบด าเนินงาน 76,540 279,462 650,000     110,000    

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 76,540 279,462 650,000     110,000    

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,984,032.9 2,801,768.9 4,646,274     110,000    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรค่ำยเด็กและเยำวชนต ำบลแม่กรณ์ 0 0 500 -100 % 0    

      โครงกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน  19,935 0 20,000 -100 % 0    

      
โครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและ
เยำวชน 

0 0 4,500 -100 % 0 
   

      
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชนในพื้นท่ีต ำบล
แม่กรณ์ 

0 0 10,000 -100 % 0 
   

      โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ 0 0 5,000 0 % 5,000    

      โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำร 0 0 5,000 0 % 5,000    

      โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 0 0 0 100 % 5,000    
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โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 10,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรอบรมพัฒนำและส่งเสริมอำชีพอำหำร
ปลอดภัยต ำบลแม่กรณ์ 

2,600 0 20,000 -100 % 0 
   

      
โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มพัฒนำสตรี
ต ำบลแม่กรณ์ 

0 12,320 60,000 -50 % 30,000 
   

      โครงกำรอบรมส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ 108,800 0 101,000 -100 % 0    

      
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี  

0 0 100 -100 % 0 
   

      
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงสมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

0 0 500 900 % 5,000 
   

รวมค่าใช้สอย 131,335 12,320 236,600     50,000    

รวมงบด าเนินงาน 131,335 12,320 236,600     50,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน                

      01 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่กรณ์ 32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000    

      
02  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนเวียง
หวำย 

32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000 
   

      
03  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำนสวน
ดอก 

32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000 
   

      
04  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนแม่
สำด 

32,000 33,000 33,000 -9.09 % 30,000 
   

      
05  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 บ้ำนเมือง
รวง 

32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000 
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      06  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 บ้ำนปำงมุ้ง 32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000    

      
07  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนฝั่ง
หมิ่น 

32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000 
   

      08  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8  บ้ำนใหม่ 31,000 31,000 31,000 -3.23 % 30,000    

      
09  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำนปำง
กอก 

31,000 31,000 31,000 -3.23 % 30,000 
   

      
10  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10  บ้ำนปำง
ริมกรณ์ 

32,000 33,000 33,000 -9.09 % 30,000 
   

      
11  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 บ้ำนปำง
ป่ำอ้อ 

31,000 31,000 31,000 -3.23 % 30,000 
   

      
12  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12  บ้ำน
หนองเขียว 

32,000 33,000 33,000 -9.09 % 30,000 
   

      
13  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13  บ้ำนป่ำ
สักทอง 

32,000 32,000 32,000 -6.25 % 30,000 
   

      14  อุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ 80,000 0 80,000 0 % 80,000    

      15  อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์ 100,000 0 100,000 0 % 100,000    

      
16  อุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแม่
กรณ์ 

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

รวมเงินอุดหนุน 693,000 416,000 696,000     670,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 693,000 416,000 696,000     670,000    

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 824,335 428,320 932,600     720,000    

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 824,335 428,320 932,600     720,000    
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                

งานกีฬาและนันทนาการ                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลแม่กรณ์ประจ ำปี 99,850 99,135 0 100 % 50,000    

รวมค่าใช้สอย 99,850 99,135 0     50,000    

รวมงบด าเนินงาน 99,850 99,135 0     50,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      
โครงกำรประชำสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของ
ดีอ ำเภอเมืองเชียงรำย ในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ  
ครั้งท่ี 46  " เจียงฮำยเกมส์ " 

43,196.67 0 0 0 % 0 

   

      โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำรออกก ำลังกำยเต้นแอโรบิค 10,000 0 0 0 % 0    

รวมเงินอุดหนุน 53,196.67 0 0     0    

รวมงบเงินอุดหนุน 53,196.67 0 0     0    

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 153,046.67 99,135 0     50,000    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                
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    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0 0 20,000 -100 % 0    

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำรจัดงำนแห่เทียนพรรษำ 27,850 0 0 0 % 0    

      โครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรีนำฎศิลป์พ้ืนบ้ำนล้ำนนำ 0 0 0 100 % 20,000    

      
โครงกำรสรงน ้ำพระธำตุศรีจอมจันทน์ประจ ำต ำบลแม่
กรณ์  ประจ ำปี  

4,950 0 0 0 % 0 
   

      
โครงกำรสรงน ้ำพระธำตุศรีจอมจันทร์ประจ ำต ำบลแม่
กรณ์ 

0 0 5,000 0 % 5,000 
   

      โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 10,000    

      โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีหล่อเทียนพรรษำ 0 0 30,000 0 % 30,000    

      
โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 50,000 
   

      
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำแก่
สำมเณรภำคฤดูร้อน 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำเครือข่ำยปรำชญ์
ชำวบ้ำน 

0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าใช้สอย 32,800 0 55,000     145,000    

รวมงบด าเนินงาน 32,800 0 55,000     145,000    

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                

      โครงกำรปรำชญ์ท้องถิ่นศิลป์สืบสำนกำรเรียนรู้สู่นวัตวิถี 0 0 0 100 % 10,000    

      โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี 0 0 0 100 % 20,000    
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โครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน ้ำพระธำตุ
ดอยตุง 

0 0 8,000 0 % 8,000 
   

รวมเงินอุดหนุน 0 0 8,000     38,000    

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 8,000     38,000    

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 32,800 0 63,000     183,000    

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      
โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนท่ีท่องเท่ียว 
สถำนท่ีรำชกำรภำยในต ำบลแม่กรณ์ 

0 28,546 5,000 100 % 10,000 
   

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  สถำนท่ีท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียว  ท่ำม่วงขำว  บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี  4 

39,500 0 0 100 % 15,000 
   

      
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนท่ีท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียว  หนองช้ำงคต บ้ำนใหม ่ หมู่ท่ี  8 

42,844 25,050 10,000 50 % 15,000 
   

      
โครงกำรหมู่บ้ำนท่องเท่ียวโดยชุมชน  บ้ำนเมืองรวง หมู่
ท่ี 5  

430,145.82 32,728.09 10,000 -100 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 512,489.82 86,324.09 25,000     40,000    

รวมงบด าเนินงาน 512,489.82 86,324.09 25,000     40,000    

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 512,489.82 86,324.09 25,000     40,000    

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 698,336.49 185,459.09 88,000     273,000    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 804,900    

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000    

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 0 100 % 857,880 
   

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 0 0 100 % 54,600    

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,759,380    

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,759,380    

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 40,000 
   

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 0 100 % 5,000    

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 100 % 51,000    

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                

      
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

0 0 0 100 % 8,800 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     104,800    

  ค่าใช้สอย                

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                

      ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ 0 0 0 100 % 5,000    
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ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง 

0 0 0 100 % 5,000 
   

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 40,000    

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 50,000    

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     100,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุส ำนักงำน 0 0 0 100 % 20,000    

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000    

    วัสดุก่อสร้ำง 0 0 0 100 % 50,000    

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 30,000    

    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000    

    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000    

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     145,000    

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     349,800    

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 0 0 0 100 % 10,950    

      จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 1,800    

      จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2 0 0 0 100 % 4,900    
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     17,650    

รวมงบลงทุน 0 0 0     17,650    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     2,126,830    

งานก่อสร้าง                

  งบลงทุน                

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                

       08 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 0 158,300 0 0 % 0    

      
01 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ท่ี 1 (ซอย 2)      

0 0 394,101 -100 % 0 
   

      01 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 0 199,500 0 0 % 0    

      
01) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ท่ี 1 

0 0 0 100 % 170,000 
   

      
02 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนเวียงหวำย 
หมู่ท่ี 2 (ซอย 4) 

0 0 225,600 -100 % 0 
   

      
02) โครงกำรก่อสร้ำงรำงรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบไม่มีฝำปิด เพื่อป้องกันตล่ิงพัง  บ้ำนสวนดอก  
หมู่ท่ี 3 

0 0 0 100 % 359,600 

   

      03 โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 5 0 200,000 0 0 % 0    

      
03 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3 (ซอยจิตตเมต) 

0 0 225,600 -100 % 0 
   

      
03) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่สำด หมู่ท่ี 4 

0 0 0 100 % 170,000 
   

      
04 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ำนแม่สำด  หมู่ท่ี 4 (ซอยกลำงทุ่ง) 

0 0 219,582 -100 % 0 
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04) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล บริเวณวัดท่ำไคร้ 
บ้ำนเมืองรวง หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 268,100 
   

      
05 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเมืองรวง  
หมู่ท่ี 5 (ซอยบ้ำนนำยบุญชวน) 

0 0 112,380 -100 % 0 
   

      
05 โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ท่ี 7 

0 298,900 0 0 % 0 
   

      05 โครงกำรเรียงหินล ำน ้ำกรณ์ป้องกันตล่ิงพัง  หมู่ท่ี 5 117,500 0 0 0 % 0    

      
05) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล บริเวณวัดปำงสนุก 
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ท่ี 6 

0 0 0 100 % 273,000 
   

      
06 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเมืองรวง  
หมู่ท่ี 5 (ซอยทำนตะวัน) 

0 0 189,353 -100 % 0 
   

      06 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 0 112,500 0 0 % 0    

      
06) โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนภำยในหมู่บ้ำน  
บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ท่ี 7 

0 0 0 100 % 200,000 
   

      
07 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู  หมู่ท่ี 10 

0 142,500 0 0 % 0 
   

      
07) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงระบบประปำประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่  
หมู่ท่ี 8 

0 0 0 100 % 350,400 

   

      08 โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 8 108,500 0 0 0 % 0    

      
08) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
4/1  บ้ำนปำงกอก  หมู่ท่ี 9 

0 0 0 100 % 230,200 
   

      09 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 0 201,600 0 0 % 0    

      
09 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนน
สำยหลักจ ำนวน 5จุด    บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9       

0 0 163,710 -100 % 0 
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09) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้ำนเทิดไท้  บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ท่ี 10 

0 0 0 100 % 127,100 
   

      
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปำง
ริมกรณ์ หมู่ท่ี 10 (ซอย 7/1) 

0 0 171,000 -100 % 0 
   

      10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 0 65,300 0 0 % 0    

      
10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 8 
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ท่ี 10 

0 0 0 100 % 224,800 
   

      
11 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปำงริมกรณ์  
หมู่ท่ี 10 (ซอย 8/1) 

0 0 83,970 -100 % 0 
   

      11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 0 108,800 0 0 % 0    

      
11 โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์บริเวณฌำปณ
สถำน  หมู่ท่ี 11 

107,500 0 0 0 % 0 
   

      
11) โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์บริเวณ
ลำนฌำปณสถำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ท่ี 11 

0 0 0 100 % 220,400 
   

      
12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้ำนปำงป่ำอ้อ  หมู่ท่ี 11  (ซอย 2) 

0 0 218,000 -100 % 0 
   

      
12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้ำนนำยดำวิ จะเตำะ บ้ำนหนองเขียว  หมู่ท่ี 12 

0 0 0 100 % 65,600 
   

      
13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ำนหนองเขียว หมู่ท่ี 12  (ซอย 2) 

0 0 178,000 -100 % 0 
   

      
13) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนป่ำสักทอง  หมู่ท่ี 13 

0 0 0 100 % 412,300 
   

      
14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้ำนป่ำสักทอง หมู่ท่ี 13  (เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม) 

0 0 312,338 -100 % 0 
   

      14 โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ   495,000 0 0 0 % 0    
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 49.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร(รวม
พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 196.00 ตำรำงเมตร) ชนิดไม่มีไหล่
ทำง จุดเริ่มต้น โครงกำร พิกัด NC0576463,2194522 
จุดส้ินสุดโครงกำร พิกัด NC0576508,2194507 
สถำนท่ีก่อสร้ำงซอยจิตเมต บ้ำนสวนดอก หมู่ท่ี 3 
ต ำบลแม่กรณ์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย 

107,000 0 0 0 % 0 

   

      
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนปำงกอก หมู่ท่ี 9 ซอย  4/2 

0 0 210,300 -100 % 0 
   

    ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                

      ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 0 0 100 % 300,000    

    ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)                

      ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0 0 0 100 % 100,000    

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 935,500 1,487,400 2,703,934     3,471,500    

รวมงบลงทุน 935,500 1,487,400 2,703,934     3,471,500    

รวมงานก่อสร้าง 935,500 1,487,400 2,703,934     3,471,500    

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 935,500 1,487,400 2,703,934     5,598,330    

แผนงานการเกษตร                

งานส่งเสริมการเกษตร                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
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โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 

0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000    

  ค่าวัสดุ                

    วัสดุกำรเกษตร 51,540 0 0 0 % 0    

รวมค่าวัสดุ 51,540 0 0     0    

รวมงบด าเนินงาน 51,540 0 0     30,000    

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 51,540 0 0     30,000    

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

            
   

      โครงกำร 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 12,500 0 0 % 0    

      โครงกำรท ำแนวกันไฟ   0 0 10,000 -100 % 0    

      
โครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ถนนสำยบ้ำนเวียงหวำยถึงบ้ำนสวนดอก 

0 0 30,000 -66.67 % 10,000 
   

      โครงกำรปลูกป่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 0 3,669.4 10,000 0 % 10,000    

      โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน 10,000 0 10,000 100 % 20,000    

      
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำและจัดท ำ
แนวกันไฟ 

0 0 0 100 % 20,000 
   

      โครงกำรรณรงค์ลดกำรเผำ ลดหมอกควัน 5,000 4,500 10,000 -100 % 0    

      
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

0 0 0 100 % 5,000 
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พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำ
ลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำ 

      โครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 0 20,000 -75 % 5,000    

รวมค่าใช้สอย 15,000 20,669.4 90,000     70,000    

รวมงบด าเนินงาน 15,000 20,669.4 90,000     70,000    

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15,000 20,669.4 90,000     70,000    

รวมแผนงานการเกษตร 66,540 20,669.4 90,000     100,000    

รวมทุกแผนงาน 39,567,713.24 36,761,692.53 44,000,000     44,500,000    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย   จังหวัดเชียงรำย 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 13,904,028 บาท 
  งบกลาง รวม 13,904,028 บาท 
   งบกลาง รวม 13,904,028 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม  
พนักงำนจ้ำงอบต. แม่กรณ ์  
    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกรำคม 2557  
และพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่องกำรจ่ำยเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
     - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558   

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงำนจ้ำง  
อบต. แม่กรณ์  
    1. ตำมหนังสือ ที ่ชร 0030/26979  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 เรื่องกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561         
    2. ตำมหนังสือ ที ่รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2561 
 เรื่องกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2561   

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,574,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในต ำบลแม่กรณ์  
ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
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จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที ่1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 16 ล ำดับที่ 1  

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 2,256,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยควำมพิกำรในต ำบลแม่กรณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 16 ล ำดับที่ 2  

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต ำบลแม่กรณ์ โดยผู้ป่วยเอดส์
จะต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว และมี
ควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล  
ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพควำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 17 ล ำดับที ่ 3 

      

   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชน เช่น วำตภัย  อุทกภัย อัคคีภัยและ
สำธำรณะภัยต่ำง ๆ ฯลฯ หำกไม่รีบด ำเนินกำรจะเกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ หรือประชำชนใน
เขตพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์  ได้รับควำมเดือดร้อนหำกไม่รีบ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ฯลฯ  
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     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 448,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) ค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำร
รำยรับไม่รวมเงินอุดหนุน  
-  ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556  
-  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
-  ตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  
ลงวันที่ 21 ตุลำคม  2563 

      

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 32,028 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   1. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตรำตำมจ ำนวน
ที่ส่วนกลำงจัดสรรให้) ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ ์  
   2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตรำตำมจ ำนวน
ที่ส่วนกลำงจัดสรรให้) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.   
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  
และพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่องกำรจ่ำยเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
      - ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  
และ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2558 
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    เงินสมทบตำมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบ ตำมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
     1. ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกำยน 2552  
     2. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2554 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,290,696 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,340,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท 
   ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกอบต.และรองนำยก
อบต.แม่กรณ์  
   - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยก อบต.,รองนำยกอบต.,ประธำนสภำอบต.  
รองประธำนสภำ อบต. สมำชิกสภำอบต.เลขำนุกำรนำยก อบต. 
และเลขำนุกำรสภำอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยกอบต. 
และรองนำยกอบต.แม่กรณ์ 
     - ตำมบัญชีแนบท้ำย ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยก อบต.,รองนำยกอบต.,ประธำนสภำอบต. 
รองประธำนสภำอบต. สมำชิกสภำอบต. เลขำนุกำรนำยก อบต. 
และเลขำนุกำรสภำอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกอบต.และรองนำยก
อบต.แม่กรณ์  
   - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยก อบต.รองนำยก อบต. ประธำนสภำอบต.  
รองประธำนสภำอบต. สมำชิกสภำ อบต. เลขำนุกำร
นำยก อบต. และเลขำนุกำรสภำอบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.แม่กรณ์  
      - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยก อบต. ,รองนำยก อบต. ,ประธำนสภำอบต. 
, รองประธำนสภำ อบต. , สมำชิกสภำ อบต. , เลขำนุกำร 
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นำยก อบต.  และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ. 2554  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 2,059,200 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำฯ ,รองประธำนสภำฯ ,
เลขำนุกำรสภำฯ และค่ำตอบแทนสมำชิกสภำฯ 
    - เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกอบต.รองนำยกอบต.ประธำนสภำอบต.รอง
ประธำนสภำอบต. สมำชิกสภำ อบต. เลขำนุกำรนำยก อบต.  
และเลขำนุกำรสภำอบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,596,700 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,786,700 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ สังกัด ส ำนักงำน
ปลัดอบต.แม่กรณ์ ในต ำแหน่ง ปลัด อบต. ,หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ , 
,นิติกร  ,นักจัดกำรงำนทั่วไป, นักทรัพยำกรบุคคล ,นักพัฒนำ
ชุมชน ,นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว, เจ้ำพนักงำนธุรกำร   
รวม 8 ต ำแหน่ง 
   - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น         

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์  และหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ ์ 
    - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 540,000 บำท 

      

  

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป (คนงำนทั่วไป) 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
(คนงำนทั่วไปจ ำนวน 5 อัตรำ) 
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     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักงำน
ปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
     -ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,967,206 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 562,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ดังนี้ 
- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมเจ็บป่วยนอกเวลำ
รำชกำรและในวันหยุดรำชกำร (แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์) 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
- ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
- ค่ำป่วยกำร อปพร. 
- ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
- ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
- ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง 
- เงินรำงวัล 
- เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2553 เรื่องกำรเบิกค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  คณะกรรมกำรตรวจ

      



90 
 

กำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำนในวันหยุด 
รำชกำร กำรบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 41,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และผู้บริหำร 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      

   ค่าใช้สอย รวม 819,406 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 120,406 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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      - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่ำเช่ำทรัพย์สิน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) เช่นค่ำเช่ำ
สังหำริมทรัพย์ , ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  และค่ำเช่ำทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ 
    - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

1.เพ่ือจ่ำยเป็น 
    1.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ที่มำนิเทศ
งำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน 
และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นต้องจ่ำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม  
ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
    1.2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม
กฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือตำมค ำสั่งหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำร
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นต้องจ่ำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่มต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำร
อ่ืนๆ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ  
และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้ำร่วมประชุม 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เรื่องกำรตั้งงบประมำณและกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร และค่ำลงทะเบียน เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ,ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก ,ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ,ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ,ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ,
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของคณะผู้บริหำร ,สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ,พนักงำนส่วนต ำบล , ลูกจ้ำงประจ ำ ,พนักงำน
จ้ำง, ผู้มีสิทธิและได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  

เพ่ือใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ีคณะกรรมกำรเลือกตั้งก ำหนด (กรณีครบวำระยุบสภำกรณี
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  และกรณีคณะกรรมกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่)อีกทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์  กำร
รณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน  ให้ทรำบถึงสิทธิ
และหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือกตั้งสภำ
ผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ ฯ กำรท ำประชำพิจำรณ์ 
ประชำมติต่ำง ๆ ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 6  หน้ำ 307 ล ำดับที่ 6 

      

    
โครงกำรประชุมประชำคม,กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำและผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น และผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 302 ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหำร พนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหำรพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 303 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชุนมีกำรจัดท ำแผนชุมชน จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมให้ชุมชุนมีกำรจัดท ำ
แผนชุมชน ที่มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
      - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553 เรื่องกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณำกำร 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 161 ล ำดับที่ 16 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1)ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
   (2)ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
จ่ำยจำกค่ำวัสดุ)  
     -ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
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เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าวัสดุ รวม 267,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
   - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 
เช่น ไมโครโฟน  ขำตั้งไมค์  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟ  หลอดไฟ 
โคมไฟฟ้ำ  พร้อมขำหรือก้ำนสวิตซ์ไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ 
คอนเดนเซอร์ ดอกล ำโพง  แผงวงจรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ  กระทะ 
กะละมัง  แปรง  ไม้กวำด  แก้วน ้ำ  จำน  ชำม ช้อน ชุดกำแฟ 
สบู่  ผงซักฟอก  ไม้ถูพ้ืน  น ้ำยำดับกลิ่น  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
ค่ำอะไหล่และชิ้นส่วนที่เสียหำย  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง
แบตเตอรี่  ยำงนอก  ยำงใน  ตลับลูกปืน  น ้ำมันเบรก  ผ้ำเบรก  
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หม้อน ้ำรถยนต์ และวัสดุอ่ืน ๆ ของรถยนต์  รถตู้  
รถจักรยำนยนต์  รถน ้ำอเนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน ้ำมันดีเซล, น ้ำมันเบนซิน , 
น ้ำมันเครื่อง น ้ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น ้ำมันจำรบี  ฯลฯ  
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นป้ำย
ประชำสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่กำร์ด 
ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯลฯ 
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   

ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆ  ที่ไม่เข้ำลักษณะและ
ประเภทตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ ฯลฯ  
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    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 318,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับบริเวณท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์  หมู่ที ่13 , ศูนย์ต่อสู้เอำชนะยำเสพติด  กิจกำร
ประปำหม้อแปลงไฟฟ้ำ กิจกำร/ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์ ฯลฯ      

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ ์ ฯลฯ   

      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์, ค่ำธนำณัต ิ,ค่ำโทรเลข  ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ฯลฯ  

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 53,000 บำท 

      

  

1.ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล   
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตต ำบลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์ ฯลฯ  
2.ค่ำเช่ำพื้นที่อินเตอร์เน็ต, โดเมนเนม 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่อินเตอร์เน็ต , โดเมนเนมและ
ออกแบบโฮมเพจต ำบล ฯลฯ   

      

  งบลงทุน รวม 872,870 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 872,870 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2,190 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  สีด ำ 
จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 2,190 บำท 
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm. 
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมนุได้รอบทิศ 
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม  มีที่พักแขน  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด    
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    จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน (ส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน 9,180 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  สีด ำ 
(ส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน  2  ตัวๆ ละ 4,590 บำท 
 -  เบำะนั่งและพนักพิงเป็นโครงสร้ำงไม้ พร้อมบุฟองน ้ำและหุ้ม
ด้วยหนัง PVC 
 -  ล้อผลิตจำก Nylon เกรดคุณภำพแข็งแรง ทนทำน 
 -  สำมำรถปรับระดับขึ้น – ลง ได ้รองรับน ้ำหนักได้
สูงสุด  100 กก. ขนำด (ก x ล x ส) 65 x 71 x 113-123 ซม. 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction   
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)   จ ำนวน  1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐำน 
-  เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , scanner 
และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-  มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที  (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
-  สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำว - ด ำ - สี) ได้ 
-  มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 600  หรือ 600 x 1,200 dpi 
-  มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto  Document Feed) 
-  สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-  สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
-  สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย  
(Network  Interface) แบบ  10/100 Base-T  หรือดีกว่ำ  
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จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้
สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-  มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  100 แผ่น 
-  สำมำรถใช้ได้กับ A4,  Letter,  Legal  และ Custom 
จัดซื้อตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563 

   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       
    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 854,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)  จ ำนวน 1 คัน 
     ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ่ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่ำ 
110 กิโลวัตต์  
      - แบบดับเบิ้ลแค็บ 
        (1) เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
        (2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
        (3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 
        (4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2563 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมของส่วน
รำชกำรและองค์กรจังหวัดเชียงรำย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย  
ตำมโครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
ของส่วนรำชกำรและองค์กร  จังหวัดเชียงรำย   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565   
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  6 หน้ำ 308 ล ำดับที ่8 
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โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมือง
เชียงรำย 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย  
ตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ ำเภอ  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 309 ล ำดับที ่9  

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
   รำยจ่ำยอื่น       

    
โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตพ้ืนที่ต ำบล 
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์  ที่มีต่อกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
ที่ด ำเนินกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและท่ีมอบหมำยให้
หน่วยงำนอื่น ๆ ด ำเนินกำร ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  6 หน้ำ 51 ล ำดับที ่1 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 635,770 บาท 
  งบบุคลากร รวม 560,580 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 560,580 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 291,420 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ สังกัด ส ำนักงำน
ปลัดอบต.แม่กรณ์ ในต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
   - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 269,160 บำท 

      

  

ค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ(จ ำนวน 1 อัตรำ)   
ในต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิเครำะห์ฯ 
- ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

  งบด าเนินงาน รวม 73,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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  งบลงทุน รวม 2,190 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,190 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2,190 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน สีด ำ   
จ ำนวน  1  ตัว รำคำ 2,190 บำท 
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm. 
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมนุได้รอบทิศ 
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,933,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,179,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,179,800 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,861,920 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์  สังกัดกอง
คลัง อบต.แม่กรณ์ในต ำแหน่ง ผอ.กองคลัง ,นวก.กำรเงินและ
บัญชี , นวก.จัดเก็บรำยได้ , นวก.พัสดุ  และเจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชีรวม 5 ต ำแหน่ง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร  (ฝ่ำยประจ ำ)
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 239,880 บำท 

      

  

(1) ค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ                     
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจสังกัด กองคลัง 
(2)ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป (คนงำนทั่วไป) 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
(คนงำนทั่วไป) สังกัด กองคลัง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว 
(พ.ช.ค.)พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัด
กองคลัง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.อบต
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  งบด าเนินงาน รวม 753,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 199,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่   
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง
ปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 132,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559    
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 37,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล   
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      

   ค่าใช้สอย รวม 424,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำง
วิทยุกระจำยเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำเอกสำร  
ประชำสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ  
     -ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 334,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เช่นค่ำธรรมเนียมธนำคำร ฯลฯ 
     -ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    1).ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

1.)ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร และค่ำลงทะเบียนอบรม  เช่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง ,ค่ำพำหนะ ,ค่ำเช่ำที่พัก ,ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของ
คณะผู้บริหำร ,สมำชิกสภำองค์ กำรบริหำรส่วนต ำบล ,พนักงำน
ส่วนต ำบล , ลูกจ้ำงประจ ำ ,พนักงำนจ้ำง, ผู้มีสิทธิและได้รับค ำสั่ง
ให้เดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555, และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

    2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีประจ ำปี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

1.)ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีประจ ำปี 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
ภำษ ีประจ ำปี 2565 เช่น กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บ
ภำษ ี ฯลฯ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550   
     2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  
ลงวันที่ 9 มกรำคม 2555 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก
ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2551  
เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  6  หน้ำ 304  ล ำดับที่  3 
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ของวัสดุ 
ครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย) ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1)ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
   (2)ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
จ่ำยจำกค่ำวัสดุ)  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน ้ำมันดีเซล, น ้ำมันเบนซิน , 
น ้ำมันเครื่อง น ้ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น ้ำมันจำรบี  ฯลฯ  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
           - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น            

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 180,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,960 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 180,960 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ ในต ำแหน่ง  
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  
   - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น         
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,580,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 678,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 678,300 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 241,980 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์  สังกัดส ำนักงำน
ปลัด อบต.แม่กรณ์  ในต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
      - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 364,320 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจในต ำแหน่งผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ป้องกัน  ,พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำ และพนักงำน
ดับเพลิง (จ ำนวน  3 อัตรำ) 
      - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว(พ.ช.ค.)พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ สังกัดส ำนักงำนปลัด อบต.แม่กรณ์ จ ำนวน  3  อัตรำ 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.อบต
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  งบด าเนินงาน รวม 901,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนัก งำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินโบนัส)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557  

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และผู้บริหำร   
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      

   ค่าใช้สอย รวม 862,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 852,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  

      

      

  

ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง   
ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง   
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์เห็นควร  ฯลฯ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559   

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 224,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันสำธำรณภัยให้กับประชำชนในพื้นที่
ต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
สำธำรณภัยให้กับประชำชนในพื้นที่ต ำบลแม่กรณ์  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 263 ล ำดับที ่5 

      

    โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน   
และระงับอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร    
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ  264 ล ำดับที ่ 6 
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โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวน 
ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม   
ครั้งที ่1/2563 (อ ำนำจผู้บริหำร) ยุทธศำสตร์ 3 หน้ำ 4 ล ำดับที ่1 

      

    โครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำมสงบเรียบร้อยต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำม
สงบเรียบร้อยต ำบลแม่กรณ์ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 262  ล ำดับที ่2 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภำพและควำมรู้ให้แก่ อปพร.
และหน่วยกู้ชีพ อบต.แม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนและ 
เพ่ิมศักยภำพและควำมรู้ให้แก่ อปพร.และหน่วยกู้ชีพ อบต. 
แม่กรณ ์  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ  261 ล ำดับที ่1 

      

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย  
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วำล์วน ้ำดับเพลิง 
ท่อสำยส่งน ้ำ  สำยดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ 
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

  งบลงทุน รวม 74,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 74,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       
    จัดซื้อหัวฉีดน ้ำดับเพลิงแบบด้ำมปืน จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อหัวฉีดน ้ำดับเพลิงแบบด้ำม
ปืน  จ ำนวน 1  หัว 
คุณลักษณะ 
1.  โครงสร้ำงท ำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีน ้ำหนักเบำ แข็งแรง
ทนทำน  พร้อมมือจับแบบด้ำมปืนจับกระชับมือขณะปฏิบัติงำน 
2.  มีบอนด์วำล์วท ำจำกสแตนเลสพร้อมคันโยก เปิด – ปิด น ้ำ 
3.  มีควบคุมกำรไหลของน ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ  4  ระดับ 
4.  ให้ปริมำณน ้ำที่สม ่ำเสมอไม่ว่ำจะเปลี่ยนรูปแบบน ้ำเป็นแบบใด 
5.  เปลี่ยนรูปแบบน ้ำโดยไม่ต้องปิดหัววำล์ว 
6.  ปรับน ้ำให้เป็นล ำตรงและบำน 
7.  มีตะแกรงสแตนเลส ช่วยป้องกันไม่ให้ขยะเข้ำไปในหัวฉีด 
8.  ปลำยหัวฉีดติดตั้งข้อต่อสวมเร็วประเภทตัวผู้ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2.5 นิ้ว 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  หน้ำ 33  ล ำดับที่ 3 
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   ครุภัณฑ์กำรเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องเป่ำลม 2 จังหวะ จ ำนวน 14,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องเป่ำลม   
2  จังหวะ จ ำนวน 2  เครื่อง ๆ ละ 7,000 บำท 
คุณลักษณะ 
-  เป็นเครื่องเป่ำลมแบบสะพำยหลัง 
-  เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ 
-  ใช้น ้ำมันเบนซินแบบ 2 จังหวะ 
- ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ  6,000 รอบ  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  หน้ำ 32  ล ำดับที่ 2 

      

   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
    จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเตียง
นอน  2  ชั้น  จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท 
คุณลักษณะ 
โครงสร้ำงเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1.12 X 2.00 เมตร   
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

   ครุภัณฑ์โรงงำน       
    จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  
จ ำนวน 1  เครื่อง 
คุณลักษณะ 
-  เป็นเครื่องตัดไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ 
-  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  1  สูบ  2  จังหวะ 
-  เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ  ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ  30 ซีซี บำร์ไม่น้อยกว่ำ  11.5 นิ้ว พร้อมโซ่ตัด 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  หน้ำ 32  ล ำดับที่ 1 
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 งานจราจร รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565    
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557  
เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 18 ล ำดับ 1 

      

    โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 36 ล ำดับ 1 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,580,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,379,940 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,379,940 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 617,940 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลในหน่วยงำนกอง
กำรศึกษำ ศำสนำฯ ในต ำแหน่ง ผอ.กองกำรศึกษำ, นักวิชำกำร
ศึกษำ,เจ้ำพนักงำนธุรกำร รวม 3 ต ำแหน่ง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว138   ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร(ฝ่ำยประจ ำ)
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 648,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไปสังกัดกองกำรศึกษำ
ฯ (คนงำนทั่วไป  จ ำนวน 6 คน)  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ฯ 
      - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138   ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบด าเนินงาน รวม 180,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 49,600 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2565  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ให้แก่พนักงำน ฯลฯ  
กองกำรศึกษำ ฯ 
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,600 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
     1. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

      

  

     2. ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2560       

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง   
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง   
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์เห็นควร  ฯลฯ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  กอง
กำรศึกษำ ฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
ค่ำอะไหล่และชิ้นส่วนที่เสียหำย  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง 
แบตเตอรี่  ยำงนอก  ยำงใน  ตลับลูกปืน  น ้ำมันเบรก  ผ้ำเบรก  
หม้อน ้ำรถยนต์ และวัสดุอ่ืน ๆ ของรถยนต์  รถตู้  
รถจักรยำนยนต์  รถน ้ำอเนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นป้ำย
ประชำสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่กำร์ด 
ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุกีฬำ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำ  เช่น ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน 
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ตำข่ำยกีฬำ แผ่นโยคะ นกหวีด  
ลูกปิงปอง  ลูกเทนนิส ฯลฯ 
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     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 20,380 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,380 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 4,380 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน สีด ำ   
จ ำนวน  2  ตัว ๆ ละ 2,190 บำท 
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm. 
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมนุได้รอบทิศ 
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

    จัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ  3-6 จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 จ ำนวน 1 ตัว 
ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร ยำว 150 เซนติเมตร  
สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ลิ้นชัก , 1 ตู้เก็บเอกสำรด้ำนขวำ  
และ 1 ตู้เก็บเอกสำรด้ำนซ้ำย  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED สีชนิด Network จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
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- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ 
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563     

      
  

       

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,657,596 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,632,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,632,740 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,782,180 บำท 

      

  

(1)โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
ตั้งไว้   1,098,360  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  คร ูและครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอบต.แม่กรณ์, คร ูคศ.2  
ครูผู้ช่วย รวม 4 อัตรำ  
(2)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์   
ตั้งไว้  683,820  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
แม่กรณ ์ต ำแหน่ง  คร ูคศ.2  รวม 2 อัตรำ  
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     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 168,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบวิทยฐำนะ ต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ และครู คศ.2 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 568,560 บำท 

      

  

(1)โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์   
   1.1  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ตั้งไว้  136,560  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง(อัตรำตำมจ ำนวนที่
ส่วนกลำงจัดสรรให้) ต ำแหน่งกำรเงินบัญชีและพัสดุ 
จ ำนวน 1  อัตรำ 
   1.2  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ตั้งไว้  108,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (อัตรำตำมจ ำนวนที่
ส่วนกลำงจัดสรรให้) ต ำแหน่งนักกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  
(2)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ 
   2.1  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ตั้งไว้  324,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
(อัตรำตำมจ ำนวนที่ส่วนกลำงจัดสรรให้)รวม 3 อัตรำ 
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     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  

1  โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์   
   1.1  เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ตั้งไว้ 24,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว  (อัตรำตำมจ ำนวนที่ส่วนกลำง
จัดสรรให้)  ต ำแหน่งกำรเงินบัญชีและพัสดุ จ ำนวน  1  อัตรำ   
   1.2  เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต้ัง
ไว้  12,000  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงทั่วไป (อัตรำตำม
จ ำนวนที่ส่วนกลำงจัดสรรให้) นักกำร  จ ำนวน  1  อัตรำ  
2  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์   
    2.1  เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
ตั้งไว้  36,000  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงทั่วไป   
(อัตรำตำมจ ำนวนที่ส่วนกลำงจัดสรรให้) จ ำนวน  3  อัตรำ  
     1. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,174,056 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 24,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2565 
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     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ 
ข้ำรำชครูผู้ดูแลเด็ก คร ูค.ศ. 1      
     1. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     2. ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,003,580 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ 
จ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต.แม่กรณ์ และโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ เช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่มส ำหรับ
ผู้ด ำเนินกำร และผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำวัสดุกีฬำพื้นบ้ำนที่ใช้ใน
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กำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับจัด
กิจกรรม  และจัดซื้อสิ่ง ของส ำหรับเด็ก เช่น  สมุด ปำกกำ 
ดินสอ  ขนม ของใช้อื่นที่จ ำเป็น ฯลฯสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวัน
เด็กให้แก่โรงเรียน 
     -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 243  ล ำดับที่  15 

    โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของอบต.แม่กรณ์  และโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ ์ เช่น ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  ส ำหรับผู้ด ำเนินกำร และ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับจัด 
กิจกรรม  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 15 ล ำดับที่  1 

      

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 943,580 บำท 

      

  

(1) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ ์ จ ำนวน 340,200 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์ (จัดสรรให้ในอัตรำมื้อละ 21 บำทต่อคน)  
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  1  กรกฎำคม 2564  
จ ำนวน 200 วัน  จ ำนวน 81 คน  
(81*21*200=340,200 บำท)  
(2)  ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
แม่กรณ ์ จ ำนวน 216,090 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลแม่กรณ์ (จัดสรรให้ในอัตรำมื้อละ 21 บำทต่อคน) 
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ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  1  กรกฎำคม 2564 
จ ำนวน 245 วัน  จ ำนวน 42 คน  
(42*245*21= 216,090 บำท)  
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
โรงเรียนสังกัด อปท. จ ำนวน  10,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน
สังกัด อปท.   
(4) ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ ำนวน 9,600  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
โรงเรียนในสังกัด อปท.    
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
จ ำนวน  10,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัด อปท.   
(6)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
จ ำนวน 10,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
 (7)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ  จ ำนวน  5,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ   
(8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 
     (8.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  137,700 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว) 
โรงเรียนสังกัด อปท.  (ระดับอนุบำลศึกษำ)  
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564   

      

  

จัดสรรให้ภำคเรียนละ 850 บำท  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 81 คน (850*2*81=137,700 บำท) 
     (8.2) ค่ำหนังสือเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  16,200  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
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ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 จัดสรรให้คนละ 200 บำท/ปี   
จ ำนวน 81 คน (200*81=16,200 บำท) 
     (8.3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  16,200  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564  
จัดสรรให้ภำคเรียนละ 100 บำท  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 81 คน (100*2*81=16,200 บำท) 
     (8.4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  24,300  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 จัดสรรให้คนละ 300 บำท/ปี   
จ ำนวน 81 คน (300*81=24,300 บำท) 
     (8.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  34,830  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับโรงเรียนสังกัด 
อปท. (ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564  
จัดสรรให้ภำคเรียนละ 215 บำท  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 81 คน (215*2*81=34,830 บำท)  
(9)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด.) ดังนี้  
     (9.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  ส ำหรับ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 71,400 บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  
จัดสรรส ำหรับเด็ก 2-5 ปี อัตรำคนละ 1,700 บำทต่อปี   
จ ำนวน 42 คน (1,700*42=71,400 บำท)  
     (9.2) ค่ำหนังสือเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  4,400  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี   
จ ำนวน 22 คน (200*22=4,400 บำท) 
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     (9.3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  4,400  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี   
จ ำนวน 22 คน (200*22=4,400 บำท) 
     (9.4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  6,600  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 300 บำทต่อปี   
จ ำนวน 22 คน (300*22=6,600 บำท) 
     (9.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  9,460  บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ 
จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 430 บำทต่อปี   
จ ำนวน 22 คน (430*22=9,460 บำท) 
(10.) ค่ำใช้จ่ำยระบบอินเตอร์เน็ตระบบ Wireless Fidelity:WIFI 
7,200 บำท 
(11.)ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตรำในกำรจัดสรร โรงเรียนละ 
10,000 บำท 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 1 

    โครงกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
     ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ  248  ล ำดับที่  23 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,125,676 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล
แม่กรณ์ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ  แฟ้ม 
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ปำกกำ ดินสอ  หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร  วัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โรงเรียน อบต.แม่กรณ์  
เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1,010,676 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้ 
(1) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  20,000 บำท  
เช่น หม้อ  กระทะ กะละมัง  แปรง  ไม้กวำด  แก้วน ้ำ  จำน  ชำม 
ช้อน ชุดกำแฟ สบู่  ผงซักฟอก  ไม้ถูพ้ืน  น ้ำยำดับกลิ่น และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) ค่ำอำหำรเสริม (นม)  จ ำนวน 990,676 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอำหำรเสริม  (นม) 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564  
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบำล  
และเด็ก ป.1 – ป.6  ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  
1 กรกฎำคม 2564 จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.  
เด็กอนุบำล และเด็ก ป.2 - ป.6 ในอัตรำคนละ 7.37 บำท 

      

      

  

ประกอบด้วย 
   1. โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน  260 วัน   
(จ ำนวน 52 สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสำร์ – อำทิตย์)  
ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์  จ ำนวน  3  แห่ง  แยกเป็น 
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1.  โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์        จ ำนวน 192 คน    
2.  โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์   จ ำนวน   88 คน       
3.  โรงเรียนบ้ำนปำงคึก          จ ำนวน 114 คน 
     จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น 394 คน    
   2.  ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน  260 วัน (จ ำนวน 52 สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน  
เว้นวันเสำร์ – อำทิตย์) ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์ 
จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  81  คน 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์ 
จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวน 260 วัน จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  42  คน  
   รวมจ ำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบำล  
และเด็ก ป.1 – ป.6 ในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ทั้งสิ้น  517  คน  
(517x7.37x260=990,676)  ตั้งไว้ 990,676 บำท 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่  1/2562 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 242  ล ำดับที่  14  

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี 
ปูนซีเมนต์ ทรำย ,หิน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง 
 สังกะสี  กระสอบทรำย ฯลฯ  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน ้ำมันดีเซล, น ้ำมันเบนซิน , 
น ้ำมันเครื่อง น ้ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น ้ำมันจำรบี  ฯลฯ  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
แม่กรณ ์ และโรงเรียน อบต.แม่กรณ์  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตและค่ำเช่ำพ้ืนที่
อินเตอร์เน็ต ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

      

  งบลงทุน รวม 166,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
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    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก  
      (2 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย 
      กว่ำ 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ 
      ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง  
      จ ำนวน 1 หน่วย 
    - หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ  
      Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด  
      ไม่น้อยกว่ำ 4 MB   
     - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ  
       ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด 
       ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
       Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1  
       หนว่ย  
     - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x  
       768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
     – มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
       ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อย 
       กว่ำ 1ช่อง  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  
       แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่ 
      น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
    - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n,ac) 
 และ Bluetooth  
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบสังกัด อปท.        
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที ่1/2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 256 ล ำดับที ่5 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,684,800 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,684,800 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันในโรงเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงคึก  เพ่ือด ำเนินงำนตำม
โครงกำร เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 15  ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้ำน 
ปำงริมกรณ์ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์  เพ่ือด ำเนินงำนตำม
โครงกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 
บ้ำนปำงริมกรณ์ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 15  ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์  เพ่ือด ำเนินงำนตำม
โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
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     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 14  ล ำดับที่ 2 

    
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 1,654,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์   
ตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ จัดสรรให้เด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.  เด็กอนุบำล  และเด็กป.1 – ป.6   
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  1 กรกฎำคม  2564  
จัดสรรในอัตรำคนละ 21 บำท แยกเป็น 
(1).ร.ร. สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) จ ำนวน  200 วัน   
ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  3  แห่ง  
ตั้งไว้  1,654,800 บำท  
1.  โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์        จ ำนวน 192 คน   
2.  โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์   จ ำนวน   88 คน 
3.  โรงเรียนบ้ำนปำงคึก          จ ำนวน 114 คน 
รวมจ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  394 คนๆละ 21 บำท 
จ ำนวน 200 วัน  (394*21*200=1,654,800) 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ  16  ล ำดับที่ 2 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 631,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 371,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 189 ล ำดับที ่1 

      

    โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 12  ล ำดับที ่1 

      

    โครงกำรพ่นหมอกควันในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพ่นหมอกควันในพ้ืนที่
ต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
       ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 189 ล ำดับที ่3 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัส อำหำรในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัสอำหำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2564  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 10 ล ำดับที ่1 

    โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
       - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 190 ล ำดับที ่4 

      

    โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำง ๆ ในต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำง ๆ 
ในต ำบลแม่กรณ์  
     - ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 190 ล ำดับที ่5  

      

    โครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 
     - ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 35 ล ำดับที ่1  

      

    

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ 
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น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนำคม  2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 191 ล ำดับที ่7 

    
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์  
และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนำคม  2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 193  ล ำดับที ่8 

      

    
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     - ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 16 ล ำดับที ่2  

      

    โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่น ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 
2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 16 ล ำดับที ่1   
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  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
01 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่กรณ ์
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่กรณ์  
หมู่ที ่1  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที ่2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 10 ล ำดับที ่1 ,หน้ำที่ 11  
ล ำดับที่ 2-3 

      

    
02 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงหวำย 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเวียงหวำย 
หมู่ที ่2  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 12 ล ำดับ 4-5 ,หน้ำที่ 13 ล ำดับที่ 6   

      

    
03 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนสวนดอก 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสวนดอก 
หมู่ที ่3  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 13 ล ำดับ 7 ,หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 8-9   

    
04 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่สำด 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่สำด  
หมู่ที ่4  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 15 ล ำดับ 10-11 ,หน้ำที ่16 ล ำดับที่ 12   

      

    
05 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองรวง 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองรวง 
หมู่ที ่5  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 17 ล ำดับ 13 ,หน้ำที่ 18 ล ำดับที่ 14-15   

      

    
06 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงมุ้ง  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  บ้ำนปำงมุ้ง  
หมู่ที ่6  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 19 ล ำดับ 16-17 ,หน้ำที ่20 ล ำดับที่ 18   

    
07 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนฝั่งหมิ่น 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนฝั่งหมิ่น  
หมู่ที ่7 เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 20 ล ำดับ 19 ,หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 20-21   

      

    
08 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนใหม ่ตำม
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม ่ 
หมู่ที ่8  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 22 ล ำดับ 22 ,หน้ำที่ 23 ล ำดับที่ 23-24   

      

    
09 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนปำงกอก 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก 
หมู่ที ่9  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 24 ล ำดับ 25-26,หน้ำที่ 25 ล ำดับที่ 27   

    
10 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10  
บ้ำนปำงริมกรณ์ ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงริมกรณ์ 
หมู่ที ่10  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 26 ล ำดับ 28-29 ,หน้ำที ่27 ล ำดับที่ 30   

      

    
11 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 บ้ำนปำงป่ำอ้อ 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ 
หมู่ที ่11  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 27 ล ำดับ 31 ,หน้ำที่ 28 ล ำดับที่ 32-33    

      

    
12 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 บ้ำนหนอง
เขียว ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนหนองเขียว 
หมู่ที ่12  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 29 ล ำดับ 34-35 ,หน้ำที ่30 ล ำดับที่ 36   

    
13 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 บ้ำนป่ำสักทอง 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำสักทอง 
หมู่ที ่13  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2  
หน้ำ 31 ล ำดับ 37-38 ,หน้ำที ่32 ล ำดับที่ 39   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 18 ล ำดับที ่1  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 110,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    (01)โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
บริหำรจัดกำรขยะ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     4. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 50  ล ำดับที่ 10 

      

    
(06)โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน เพ่ิมประสิทธิภำพ คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรขยะ 13 หมู่บ้ำน 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน  
เพ่ิมประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ 13 หมู่บ้ำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     4. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 47  ล ำดับที่ 6 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 720,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
     4. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ  17  ล ำดับที ่2 

      

    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้พิกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
     4. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ  17  ล ำดับที ่3 
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    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 
     4. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ  156  ล ำดับที ่8 

      

    โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ฯลฯ  
     1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 
     2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
     3. ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2563  ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 18  ล ำดับที่  8 

      

    
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำย
และจิตใจของผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 19  ล ำดับที ่10  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 670,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 670,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       
    01 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่กรณ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่กรณ์  
หมู่ที ่1 

      

    02  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงหวำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเวียงหวำย  
หมู่ที ่2  

      

    03  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนสวนดอก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสวนดอก  
หมู่ที ่ 3  

      

    04  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่สำด จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่สำด  
หมู่ที ่4 

      

    05  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองรวง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองรวง   
หมู่ที ่ 5  

      

    06  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงมุ้ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงมุ้ง  
หมู่ที ่6 

      

    07  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนฝั่งหมิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนฝั่งหมิ่น  
หมู่ที ่7 

      

    08  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8  บ้ำนใหม่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ หมู่ที ่8        

    09  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนปำงกอก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก  
หมู่ที ่ 9  

      

    10  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10  บ้ำนปำงริมกรณ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ที ่10   
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    11  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 บ้ำนปำงป่ำอ้อ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ  
หมู่ที ่11 

      

    12  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12  บ้ำนหนองเขียว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนหนองเขียว หมู่ที ่12   

      

    13  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13  บ้ำนป่ำสักทอง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำสักทอง  
หมู่ที ่13  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563   
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 21-33  
ล ำดับที ่12-24 

      

    14  อุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ 
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 173 ล ำดับที ่36 

      

    15  อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชมรมผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์  
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2)   
พ.ศ.  2563 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 173 ล ำดับที ่37  

      

    16  อุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบล 
แม่กรณ์ 
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       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.  2563 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่  1/2562  ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ  176  ล ำดับที ่42 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลแม่กรณ์ประจ ำปี จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชน 
ต ำบลแม่กรณ์  ประจ ำปี  2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 178 ล ำดับที่ 1  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 183,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 145,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรีนำฎศิลป์พื้นบ้ำนล้ำนนำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรี
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนล้ำนนำ  และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 13 ล ำดับที่ 4 

      

    โครงกำรสรงน ้ำพระธำตุศรีจอมจันทร์ประจ ำต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรสรงน ้ำพระธำตุศรีจอม
จันทร์ ประจ ำต ำบลแม่กรณ์  ประจ ำปี  2565  และค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
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- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ  180  ล ำดับที่  7 

    โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง  ประจ ำปี  2565  และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
(งำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) 
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
    - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 10 ล ำดับที่  1 

      

    โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีหล่อเทียนพรรษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
หล่อเทียนพรรษำประจ ำปี  2565 และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
ต่ำง ๆ (งำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) 
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
    - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ  18  
ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น (อุ้ยสอน  หลำยสอนอุ้ย)  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 13 ล ำดับที่ 5 
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    โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สำมเณรภำคฤดูร้อน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
พระพุทธศำสนำแก่สำมเณรภำคฤดูร้อน   
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 12 ล ำดับที่ 3 

      

    โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำเครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำ
เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 12 ล ำดับที่ 2 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    โครงกำรปรำชญ์ท้องถิ่นศิลป์สืบสำนกำรเรียนรู้สู่นวัตวิถี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงคึก เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ปรำชญ์ท้องถิ่น ศิลป์สืบสำนกำรเรียนรู้สู่นวัตวิถี 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
    - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 12  ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์ เพ่ือด ำเนินกำรตำม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563                                                       
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 1 
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    โครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน ้ำพระธำตุดอยตุง จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำยเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน ้ำ 
พระธำตุดอยตุง ประจ ำปี 2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2563 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
แก้ไขครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 184  ล ำดับที่ 13 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่
รำชกำรภำยในต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ตัด
หญ้ำ,ตัดกิ่งไม้ ในแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
     - พระรำชบัญญัติ รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 41  ล ำดับที ่ 4 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  สถำนที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว   
ท่ำม่วงขำว  บ้ำนแม่สำด หมู่ที่  4 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  
ตัดหญ้ำ , ตกแต่งสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับในแหล่ง
ท่องเที่ยว  ปรับเกรดพื้นที่จอดรถและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  
     - พระรำชบัญญัติ รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 39  ล ำดับที ่ 2 

      

    
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
หนองช้ำงคต บ้ำนใหม ่ หมู่ที ่ 8 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้ำ
, ตกแต่งสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ  ปรับเกรดพ้ืนที่
จอดรถและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

      



154 
 

     - พระรำชบัญญัติ รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 4  หน้ำ 40 ล ำดับที่  3 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,126,830 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,759,380 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,759,380 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 804,900 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ สังกัดกอง
ช่ำง  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร กองช่ำงและต ำแหน่งวิศวกร 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของ ผอ.กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 857,880 บำท 

      

  

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
จ ำนวน  4 อัตรำ   
2. เพ่ือจ่ำยเป็นจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป (คนงำนทั่วไป)  
จ ำนวน 2 อัตรำ  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 54,600 บำท 

      

  

เงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง 
        1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว (พ.ช.ค.) ให้แก่
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 อัตรำ สังกัดกองช่ำง   
        2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว (พ.ช.ค.)ให้แก่พนักงำน
จ้ำงทั่วไป จ ำนวน  2 อัตรำ  สังกัดกองช่ำง      
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- ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  งบด าเนินงาน รวม 349,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 104,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินโบนัส) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  
ช่ำงผู้ควบคุมงำนและคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  
     1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2553 เรื่องกำรเบิกค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4231  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2546 เรื่อง กำรเบิกค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงภำยในกองช่ำง 
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 51,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ภำยในกอง
ช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 8,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
ภำยในกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ(ฉบบที่ 3)พ.ศ.2549  

      

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำต่ำง ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ                         
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  

      

      
  

ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559        

    
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

   (1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ,
ค่ำพำหนะ ,ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน
ต ำบล , ลูกจ้ำงประจ ำ ,พนักงำนจ้ำง, ผู้มีสิทธิและได้รับค ำสั่งให้
เดินทำงไปรำชกำร  ฯลฯ   
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   - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ,  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3)พ.ศ. 2559 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1)ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2)ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ)        

      

   ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 
เช่น ไมโครโฟน  ขำตั้งไมค์  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟ  หลอดไฟ 
โคมไฟฟ้ำ  พร้อมขำหรือก้ำนสวิตซ์ไฟฟ้ำ  เบรกเกอร์ 
คอนเดนเซอร์ ดอกล ำโพง  แผงวงจร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทรำย 
หิน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี กระสอบทรำย ฯลฯ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน ้ำมันดีเซล, น ้ำมันเบนซิน
,น ้ำมันเครื่อง น ้ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น ้ำมันจำรบี ฯลฯ 
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   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่กำร์ด 
ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 

      

   วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภท
ตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ             

      

  งบลงทุน รวม 17,650 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,650 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 10,950 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน สีด ำ 
จ ำนวน  5  ตัว ๆ ละ 2,190 บำท 
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm. 
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมนุได้รอบทิศ 
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน ้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

    จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์   
ขนำดกว้ำง  80 ซม. ลึก  60 ซม.  สูง 75 ซม. 
มีลิ้นชักส ำหรับวำงแป้นพิมพ์และเม้ำส์  มีช่องว่ำงส ำหรับ 
วำงเครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 ตัว 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

    จัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2 จ ำนวน 4,900 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 1- 2  
จ ำนวน 1 ตัว  มีขนำด ควำมกว้ำง 60 เซนติเมตร   
ควำมยำว 120 เซนติเมตร  ควำมสูง 75 เซนติเมตร 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
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 งานก่อสร้าง รวม 3,471,500 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,471,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,471,500 บาท 
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
01) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนแม่กรณ์   
หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
300.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร  
ซอยบ้ำนนำยทวี  มะโนหวัน จุดเริ่มต้นพื้นที่กำรเกษตร 
นำยทวี มะโนหวัน จุดสิ้นสุดถึงพ้ืนที่กำรเกษตรนำยทวี มะโนหวัน 
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ที ่1 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 573338E ,2194217N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 573193E ,2194266N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 7 ล ำดับที ่1 

      

    
02) โครงกำรก่อสร้ำงรำงรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝำ
ปิด เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง  บ้ำนสวนดอก หมู่ที่ 3 

จ ำนวน 359,600 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรดังนี้ 
1.ก่อสร้ำงรำงรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนำดปำกกว้ำง  
1.50 ม. สูง 1.00 ม 1 ด้ำน และสูง 1.50 ม. 1 ด้ำน  
ยำวไม่น้อยกว่ำ 56.00 ม 
2.วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม.  
จ ำนวน 2 แถว ๆ ละ 6.00 ม. 
3.วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้น  ผ่ำศูนย์กลำง 0.30 ม.  
จ ำนวน 1 แถว ๆ ละ 7.00 ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำร  ซอย 2 จุดเริ่มต้น บ้ำนนำยจันทร์  แก้วเลิศ  
บ้ำนเลขท่ี 204 ถึงบ้ำนนำงนำง  ไชยศรี  บ้ำนเลขท่ี 2   
บ้ำนสวนดอก หมู่ที ่3 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 576962E ,2193604N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 576989E ,2193668N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 1 ล ำดับที่ 2 
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03) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่สำด หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
300.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง  พร้อมป้ำยโครงกำร  
ซอยกลำงทุ่ง จุดเริ่มต้นพ้ืนที่กำรเกษตรนำยอุทัย  ไชยศรี  
จุดสิ้นสุดถึงพ้ืนที่กำรเกษตรนำงทองใบ  แสนมำ   
บ้ำนแม่สำด หมู่ที ่4 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 574359E ,2194530N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 574258E ,2194454N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 9 ล ำดับที ่2 

      

    
04) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล บริเวณวัดท่ำไคร้ 
บ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5 

จ ำนวน 268,100 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล รำยละเอียดดังนี้ 
1.ขุดเจำะบ่อบำดำลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว  
ควำมลึกบ่อไม่น้อยกว่ำ  43.00-100.00 ม. 
2.งำนระบบส่งน ้ำเข้ำถังเก็บน ้ำควำมยำวท่อส่งน ้ำไม่น้อยกว่ำ 
40.00ม. ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล แบบกร ุ
รอบบ่อ  พร้อมป้ำยโครงกำร  บริเวณวัดท่ำไคร้ บ้ำนเมืองรวง  
หมู่ที ่5 
พิกัด 47Q 574839E ,2194368N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 3 

      

    
05) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล บริเวณวัดปำงสนุก 
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 273,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดเจำะบ่อน ้ำบำดำล รำยละเอียดดังนี้ 
1.งำนเจำะบ่อน ้ำบำดำลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว  
ควำมลึกบ่อไม่น้อยกว่ำ  43.00 - 100.00 ม. 
2.งำนระบบส่งน ้ำเข้ำถังเก็บน ้ำควำมยำวท่อส่งน ้ำไม่น้อยกว่ำ  
84.00 ม. ตำมแบบมำตรฐำน กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำลแบบกรุ
รอบบ่อ  พร้อมป้ำยโครงกำร  บริเวณวัดปำงสนุก   
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ที ่6 
47Q  573647E ,2193060N 
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     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 4 

    
06) โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนภำยในหมู่บ้ำน  
บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนพร้อมวำงท่อ คสล.  
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงกว้ำง 0.40 ม. ยำว 110.00 ม. และ 
บ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 0.90 ม. ยำว 1.00 ม. จ ำนวน 10 บ่อ  
พร้อมงำนถมดินไหล่ทำง  พร้อมป้ำยโครงกำร จุดเริ่มต้นบ้ำน 
นำยพร  ธรรมธิ  บ้ำนเลขท่ี  46  จุดสิ้นสุดถึงบ้ำน 
นำงธำนี  มูลไชยยะ บ้ำนเลขที่  65  บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ที ่ 7 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 574448E ,2193177N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 573998E ,2193487N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 10 ล ำดับที ่3 

      

    
07) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง
ระบบประปำประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่  หมู่ที่ 8 

จ ำนวน 350,400 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ปริมำณงำนดังนี้  
1. ก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง  
3.00 ม. ยำว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จ ำนวน 2 ถัง 
2. ย้ำยและติดตั้งระบบถังเก็บน ้ำเดิม  จ ำนวน 1 ชุด 
บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8 
พร้อมป้ำยโครงกำร  47Q  573400E ,2192740N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 11 ล ำดับที ่4 

      

    
08) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 
บ้ำนปำงกอก  หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 230,200 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ำนปำงกอก  หมู่ที ่ 9  ดังนี้  
จุดที ่1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.  
ยำว 37.00 ม. หนำ  0.15 ม.รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 111.00 ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น บ้ำนเลขท่ี 40/1  นำยเจริญ  รินเที่ยง   
จุดสิ้นสุด บ้ำนไม่มีเลขที่  นำยแสง  จงรักษ์ 
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จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 571596E ,2193143N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 571613E ,2193114N 
จุดที ่2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.  
ยำว 86.00 ม. หนำ  0.15 ม.รวมพ้ืนที่ไม่น้อย กว่ำ 258.00 ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น แปลงที่ดินท ำประโยชน์  นำงบัวลอย  แสนหำญ   
จุดสิ้นสุด บ้ำนไม่มีเลขที ่ นำยยี่  ปิ่นแก้ว 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 571597E ,2193144N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 571529E ,2193187N  
จุดที ่3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.  
ยำว 13.50 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 40.50 ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น แปลงที่ดินท ำประโยชน์ นำงบัวลอย  แสนหำญ   
จุดสิ้นสุด ถนนหน้ำอำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 571577E ,2193112N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 571573E,2193104N 
ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร 
ซอย 4/1  บ้ำนปำงกอก  หมู่ที ่9 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 12 ล ำดับที ่5 

    
09) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้ 
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที่ 10 

จ ำนวน 127,100 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 75.00 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
225.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร  
ซอยบ้ำนเทิดไท้  จุดเริ่มต้นบ้ำนไม่มีเลขท่ี  บ้ำนนำยชูชำติ   
พรหมโวหำร  จุดสิ้นสุดถึงบ้ำนนำยยะสี กุ่ยแก้ว   
บ้ำนเลขท่ี 9849  บ้ำนปำงริมกรณ ์ หมู่ที ่10 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 570508E ,2194725N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 570590E ,2194762N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที ่1 หน้ำ 13 ล ำดับที ่6 
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10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 8 
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที่ 10 

จ ำนวน 224,800 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง  
4.00 ม.  ยำว 100.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
400.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง  พร้อมป้ำยโครงกำร  
ซอย 8  จุดเริ่มต้นพ้ืนที่กำรเกษตรนำยนิยม  พรมโวหำร   
จุดสิ้นสุดถึงพ้ืนที่กำรเกษตรนำยนิยม  พรมโวหำร   
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที ่10 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 569911E ,2194302N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 569540E ,2194534N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 10 ล ำดับที่ 6 

      

    
11) โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์บริเวณลำนฌำปณสถำน 
บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ที่ 11 

จ ำนวน 220,400 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์ขนำด  กว้ำง 6.00 ม.  
ยำว 12.00 ม.  สูง 5.00 ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร   
บริเวณลำนฌำปณสถำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ  หมู่ที ่11 
พิกัด 47Q  569337E ,2195336N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 5 

      

    
12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้ำนนำยดำวิ จะเตำะ  บ้ำนหนองเขียว  หมู่ที่ 12 

จ ำนวน 65,600 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง  
3.00 ม. ยำว 39.00 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
117.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง   
จุดเริ่มต้นบ้ำนนำยดำวิ  จะเตำะ บ้ำนเลขท่ี 370 จุดสิ้นสุดถึง 
บ้ำนนำยกริตศกร  เพชรรัตน์ บ้ำนเลขท่ี 290   บ้ำนหนองเขียว  
หมู่ที ่ 12 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด  47Q  575863E ,2197106N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด  47Q 575837E ,2197111N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 15 ล ำดับที ่8 
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13) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนป่ำสักทอง  หมู่ที่ 13 

จ ำนวน 412,300 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บน ้ำ คสล. ขนำดกว้ำง 3.00 ม. 
ยำว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จ ำนวน 2 ถัง  พร้อมวำงท่อ
ระยะทำง 464.00 ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร  บ้ำนป่ำสักทอง  
หมู่ที ่13 
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด  47Q  576261E ,2195256N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด  47Q 576207E ,2195108N 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 16 ล ำดับที ่9 

      

   ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ของกองช่ำง ตำมโครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง 

      

   ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       
    ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564 ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 17 ล ำดับที ่1 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนน
สำยบ้ำนเวียงหวำยถึงบ้ำนสวนดอก 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร
บ ำรุงรักษำ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถนนสำยบ้ำน
เวียงหวำยถึงบ้ำนสวนดอก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
     -  พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560      
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 24 ล ำดับที ่5  

      

    โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรต ิและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
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     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ยุทธศำสตร์ที่  5 หน้ำ 298  ล ำดับที ่1 

    โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ไฟป่ำและหมอกควันและจัดท ำแนวกันไฟ 
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563  ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 23 ล ำดับที ่3 

      

    โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำและจัดท ำแนวกันไฟ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำ 
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  5 หน้ำ  296  ล ำดับที ่ 5 

      

    

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำ
จักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐ
สีมำ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวร
รำชภักด ีสิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำ 
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     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน  2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562  ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 14 ล ำดับที ่1 

    โครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ยุทธศำสตร์ที่  5 หน้ำ  21  ล ำดับที ่ 1  
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                              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          

   งบ/หมวด/ 

ประเภทรายจ่าย  

  

   แผนงาน     

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

                  

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000                     10,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

140,000                     140,000 

เงินส ำรองจ่ำย 100,000                     100,000 

เบี้ยยังชีพควำมพิกำร 2,256,000                     2,256,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 144,000                     144,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
10,574,00

0 
                    10,574,000 

รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน                         

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

448,000                     448,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

32,028                     32,028 

เงินสมทบตำมโครงกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพ 

200,000                     200,000 

งบ
บุคลากร  

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยก/รองนำยก 

  42,120                   42,120 
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เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/
รองประธำนสภำ/สมำชิก 
สภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2,059,200                   2,059,200 

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รอง
นำยก 

  42,120                   42,120 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/
รองนำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  514,080                   514,080 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตร ีนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  86,400                   86,400 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   1,049,040 364,320 1,216,560           857,880   3,487,800 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น 

  5,121,000 241,980 2,400,120           804,900   8,568,000 

เงินประจ ำต ำแหน่ง   252,000   84,000           42,000   378,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำง 

  96,000 72,000 144,000           54,600   366,600 

เงินวิทยฐำนะ       168,000               168,000 

งบด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่ำเช่ำบ้ำน   186,000 24,000 24,000           51,000   285,000 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

  35,000   5,000           5,000   45,000 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำร
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  510,000 10,000 30,000           40,000   590,000 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                         
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ  

  79,600 5,800 15,400           8,800   109,600 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

  25,000                   25,000 

ค่าใช้สอย 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   70,000   50,000           50,000   170,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรอง
และพิธกีำร 

  20,000                   20,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย
อื่น ๆ 

                        

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                         

(10)โครงกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและบริหำร
จัดกำรขยะ 

            10,000         10,000 

(6)โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน 
เพิ่มประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ 13 หมู่บ้ำน 

            
100,00

0 
        100,000 

1).ค่ำลงทะเบียนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

  50,000                   50,000 

2.ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี
ประจ ำป ี

  10,000                   10,000 

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ ์

  5,000                   5,000 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำม
สะอำดส ำนักงำน 

  216,000                   216,000 
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ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ   454,406 852,000 30,000           5,000   1,341,406 

 
 
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 

  
 
 

36,000 
                  

 
 

36,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

  50,000 10,000 30,000           40,000   130,000 

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเลือกตั้ง   300,000                   300,000 

ค่ำธรรมเนียม   5,000                   5,000 

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่
จ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภำยนอก  
เพื่อให้ได้มำซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง 

                  5,000   5,000 

โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ประชำชนต ำบลแมก่รณ์
ประจ ำป ี

                50,000     50,000 

โครงกำรควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

        20,000             20,000 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ 

      5,000               5,000 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่/
วันพ่อแห่งชำต ิ

      5,000               5,000 

โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สถำนที่ท่องเท่ียว 
สถำนที่รำชกำรภำยในต ำบล
แม่กรณ์ 

                10,000     10,000 

โครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 
ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ถนนสำยบ้ำน
เวียงหวำยถึงบ้ำนสวนดอก 

                    10,000 10,000 
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โครงกำรประชุมประชำคม,
กำรติดตำมประเมินผล
แผนพัฒนำและผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์ 

  5,000                   5,000 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  
สถำนที่ท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเที่ยว  ทำ่ม่วงขำว   
บ้ำนแม่สำด หมู่ที่  4 

                15,000     15,000 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถำนที่ท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเที่ยว  หนองช้ำงคต  
บ้ำนใหม่  หมู่ที่  8 

                15,000     15,000 

โครงกำรปลูกป่ำเพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ

                    10,000 10,000 

โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำและหมอกควัน 

                    20,000 20,000 

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ 

    20,000                 20,000 

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องสำ
ธำรณภัยใหก้ับประชำชนใน
พื้นที่ต ำบลแม่กรณ์ 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่ม

  20,000                   20,000 
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ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร และพัฒนำคุณธรรม 
 
 
จริยธรรมแก่ผู้บรหิำร  
พนักงำนส่วนต ำบล พนกังำน
จ้ำง และสมำชกิสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

โครงกำรฝึกอบรมกำรปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัยในสถำนที่
รำชกำร 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภยัพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยต ำบล 
แม่กรณ์ 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
และเพิ่มศักยภำพและควำมรู้
ให้แก่ อปพร.และประชำชน
ต ำบลแม่กรณ์ 
ทุกภำคส่วน 

    20,000                 20,000 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 

        10,000             10,000 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำ 
และจัดท ำแนวกันไฟ 

                    20,000 20,000 

โครงกำรพ่นหมอกควันใน
พื้นที่ต ำบลแม่กรณ์ 

        50,000             50,000 
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โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้ปว่ยเอดส ์
  

              5,000       5,000 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้พกิำร 

              5,000       5,000 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ

              5,000       5,000 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัส 
อำหำรในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

        25,000             25,000 

โครงกำรรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

        5,000             5,000 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค
ต่ำง ๆ ในต ำบลแมก่รณ์ 

        10,000             10,000 

โครงกำรโรคระบำดหรือภยั
พิบัติในพื้นที่ 

        5,000             5,000 

โครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรี
นำฎศิลป์พื้นบำ้นล้ำนนำ 

                20,000     20,000 

โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชุนมี
กำรจัดท ำแผนชุมชน 

  2,000                   2,000 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

      943,580               943,580 

โครงกำรสรงน ้ำพระธำตุศรี
จอมจันทร์ประจ ำต ำบล 
แม่กรณ์ 

                5,000     5,000 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย ์ 

        60,000             60,000 
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ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย 
 
 
ลักษณ์ อัครรำชกุมำร ี 
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำนำร ี
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

        6,000             6,000 

โครงกำรสืบสำนจัดงำน
ประเพณีลอยกระทง 

                10,000     10,000 

โครงกำรสืบสำนจัดงำน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษำ 

                30,000     30,000 

โครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น 

                50,000     50,000 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

        50,000             50,000 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี 
รำยได้น้อย 

                    30,000 30,000 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

          40,000           40,000 

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมำจำก

                    5,000 5,000 
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พระรำชด ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ  
 
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำ
วชิรำลงกรณวรรำชภักด ีสิริ
กิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำ 

โครงกำรอบรมพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      30,000               30,000 

โครงกำรอบรมและส่งเสริม
อำชีพให้กบักลุ่มพัฒนำสตรี
ต ำบลแม่กรณ์ 

              30,000       30,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรสร้ำงสมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

              5,000       5,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
พระพุทธศำสนำแก่สำมเณร
ภำคฤดูร้อน 

                10,000     10,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และ
พัฒนำเครือข่ำยปรำชญ์
ชำวบ้ำน 

                20,000     20,000 

โครงกำรอบรมอำสำสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

                    5,000 5,000 

โครงกำรอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งพิง 

        130,000             130,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้ำง       20,000           50,000   70,000 

วัสดุกีฬำ       3,000               3,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   100,000   30,000           15,000   145,000 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง     10,000                 10,000 

วัสดุเครื่องแต่งกำย     20,000                 20,000 

 
 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่

  
 
 

2,000 
  

 
 

3,000 
          

 
 

5,000 
  

 
 

10,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   30,000   1,010,676               1,040,676 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   120,000   50,000           30,000   200,000 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ   5,000               20,000   25,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   20,000   5,000               25,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย ์

    20,000 5,000               25,000 

วัสดุส ำนักงำน   110,000   40,000           20,000   170,000 

วัสดุอื่น   10,000               5,000   15,000 

ค่าสา
ธารณูป 
โภค 

ค่ำบริกำรโทรศัพท ์   10,000                   10,000 

ค่ำบริกำรไปรษณีย ์   5,000                   5,000 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

  53,000   10,000               63,000 

ค่ำไฟฟ้ำ   250,000   10,000               260,000 

งบลงทุน 
ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กำรเกษตร                         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                        

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                         

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

                        

ครุภัณฑ์โรงงำน                         

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                         

จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน   4,380   4,380           10,950   19,710 
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จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน 
(ส ำหรับผู้บริหำร) 

  9,180                   9,180 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนส ำนกังำน 

      
 

16,000 
              

 
16,000 

จัดซื้อเครื่องเป่ำลม 2 จัวหวะ     14,000                 14,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

  7,500                   7,500 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
เลเชอร์ หรือ LED สีชนิด 
Network 

      10,000               10,000 

จัดซื้อเตยีงนอน 2 ชั้น     10,000                 10,000 

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์                   1,800   1,800 

จัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ  3-6       6,000               6,000 

จัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2                   4,900   4,900 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   854,000                   854,000 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์     25,000                 25,000 

จัดซื้อหัวฉีดน ้ำดบัเพลิงแบบ
ด้ำมปืน 

    25,000                 25,000 

ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อ 
สร้าง 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                         

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K) 

                  100,000   100,000 

ค่ำปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  

                        

01) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ที่ 1  

                  170,000   170,000 

02) โครงกำรก่อสร้ำงรำงริน
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

                  359,600   359,600 
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แบบไม่มีฝำปิด เพื่อป้องกัน
ตลิ่งพัง  บ้ำนสวนดอก  
หมู่ที่ 3 

03) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนแม่สำด หมู่ที่ 4 

                  170,000   170,000 

04) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ำ้
บำดำล บริเวณวัดท่ำไคร้ 
บ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5 

                  268,100   268,100 

05) โครงกำรขุดเจำะบ่อน ำ้
บำดำล บริเวณวัดปำงสนุก 
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ที่ 6 

                  273,000   273,000 

06) โครงกำรก่อสร้ำงเสริม
ไหล่ทำงถนนภำยในหมูบ่้ำน  
บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ที ่7 

                  200,000   200,000 

07) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ปรับปรุงระบบประปำประจ ำ
หมู่บ้ำน  บ้ำนใหม ่ หมู่ที ่8 

                  350,400   350,400 

08) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1
บ้ำนปำงกอก  หมู่ที่ 9 

                  230,200   230,200 

09) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ซอยบ้ำนเทิดไท ้
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที ่10  

                  127,100   127,100 

10) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 8 
บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที่ 10 

                  224,800   224,800 
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11) โครงกำรก่อสร้ำงโดม
อเนกประสงค์บริเวณ
ลำนฌำปณสถำน 
บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ที่ 11 

                  220,400   220,400 

12) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
นำยดำวิ จะเตำะ 
บ้ำนหนองเขียว  หมู่ที่ 12 

                  65,600   65,600 

13) โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนป่ำสักทอง  หมู่ที ่13 

                  412,300   412,300 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ 

      150,000               150,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

                  300,000   300,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                         

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน                         

01 โครงกำรอุดหนุนคณะ 
กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่1  
บ้ำนแมก่รณ ์ตำมโครงกำรตำม
แนวพระรำชด ำรดิ้ำน
สำธำรณสขุ 

        20,000             20,000 

01 อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1  
บ้ำนแม่กรณ์ 

              30,000       30,000 

02  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2  
บ้ำนเวียงหวำย 

              30,000       30,000 
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02 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงหวำย  
ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

03  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3  
บ้ำนสวนดอก 

              30,000       30,000 

03 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 3 บ้ำนสวนดอก  
ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

        20,000             20,000 

04  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บำ้นแม่สำด  

              30,000       30,000 

04 โครงกำรอุดหนุนคณะ 
กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่4  
บ้ำนแม่สำด ตำมโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 
  

        20,000             20,000 

05  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5  
บ้ำนเมืองรวง 
 
  

              30,000       30,000 

05 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองรวง  

        20,000             20,000 
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ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

06  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บำ้นปำงมุ้ง 

              30,000       30,000 

06 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
6 บ้ำนปำงมุ้ง ตำมโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

07  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บำ้นฝั่งหมิ่น 

              30,000       30,000 

07 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
7 บ้ำนฝั่งหมิ่น ตำมโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

08  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8  บ้ำนใหม ่

              30,000       30,000 

08 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
8 บ้ำนใหม่ ตำมโครงกำร 
ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

09  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9  
บ้ำนปำงกอก 

              30,000       30,000 

09 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
9 บ้ำนปำงกอก ตำมโครงกำร

        20,000             20,000 



184 
 

 

ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

10  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10   
บ้ำนปำงริมกรณ์ 

              30,000       30,000 

10 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 10 บ้ำนปำงริมกรณ์ 
ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

        20,000             20,000 

11  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11  
บ้ำนปำงป่ำอ้อ 

              
 

30,000 
      

 
30,000 

11 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 11 บ้ำนปำงป่ำออ้  
ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

12  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12   
บ้ำนหนองเขียว 

              30,000       30,000 

12 โครงกำรอุดหนุนคณะ 
กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่12  
บ้ำนหนองเขยีว ตำมโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสขุ  

        20,000             20,000 

13  อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 13   
บ้ำนป่ำสักทอง 

              30,000       30,000 
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13 โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 13 บ้ำนปำ่สักทอง  
ตำมโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

        20,000             20,000 

14  อุดหนุนกลุ่มพัฒนำสตรี
ต ำบลแม่กรณ์ 

              80,000       80,000 

15  อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุ
ต ำบลแม่กรณ์  

              100,000       100,000 

16  อุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้
โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบล 
แม่กรณ์ 

              100,000       100,000 

โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำร
กลำงวันในโรงเรียน 

      10,000               10,000 

โครงกำรด ำเนินกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมของส่วนรำชกำรและ
องค์กรจังหวัดเชียงรำย 

  50,000                   50,000 

โครงกำรน้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
บ้ำนปำงริมกรณ์ 

      10,000               10,000 

โครงกำรปรำชญ์ท้องถิ่นศิลป์
สืบสำนกำรเรียนรู้สู่นวัตวิถ ี

                10,000     10,000 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพสู่
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี  

                20,000     20,000 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  40,000                   40,000 
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ระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมือง
เชียงรำย 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน 

      10,000               10,000 

โครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

      1,654,800               1,654,800 

โครงกำรสืบสำนประเพณี
นมัสกำรและสรงน ้ำพระธำตุ
ดอยตุง 

                8,000     8,000 

งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รำยจ่ำยอื่น                         

โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของประชำชนในเขต
พื้นที่ต ำบลแม่กรณ์ 

  20,000                   20,000 

รวม  13,904,028 13,041,026 1,844,100 8,238,516 631,000 40,000 110,000 720,000 273,000 5,598,330 100,000 44,500,000 


