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องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 

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

หมู 13  ซอย-  ถนนเดนหา-ดงมะดะ  แขวง/ตําบล แมกรณ 

  เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000 

พ้ืนท่ี 108.40 ตารางกิโลเมตร 

ประชากรท้ังหมด 7,184 คน 

ชาย 3,467 คน 

หญิง 3,717 คน 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 47,790,000   บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 2,050,000 บาท 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,700,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากป 

งบประมาณ 2565 รัฐบาลไดยกเลิกการลดหยอน

ภาษี 90 % เนื่องจากสถานการณโควิด-19 (ตาม

มาตรา 55) จึงคาดวาจะเก็บภาษีไดมากกวาเดิม 

ภาษีปาย จํานวน 350,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บภาษีไดมากกวาเดิม 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนญุาต รวม 87,300 บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,300 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว 

เพ่ือการโฆษณา 

จํานวน 200 บาท 

ประมาณการรับไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 13,500 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,200 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 
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คาธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 500 บาท 

ประมาณการรับไวเปนครั้งแรก  เนื่องจากมีการรับจริง 

ในปงบ ประมาณ  2564 

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท 

ประมาณการรับไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากไมมีรับจริง

ในปงบประมาณ 2564  คาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 45,000 บาท 

ประมาณการรับไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม 

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

จํานวน 10,000 บาท 

ประมาณการรับไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากไมมีรับจริง

ในปงบประมาณ 2564  คาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม 

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 10,000 บาท 

ประมาณการรับไวนอยกวาปท่ีผานมา เนื่องจากไมมีรับจริง

ในปงบประมาณ 2564  คาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาเดิม 

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท 

ประมาณการรับไวเปนครั้งแรก  เนื่องจากมีการรับจริง 

ในปงบประมาณ  2564  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 179,350 บาท 

ดอกเบี้ย จํานวน 179,350 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 65,100 บาท 

เงินท่ีมีผูอุทิศให จํานวน 100 บาท 

ประมาณการรับไวเปนครั้งแรก  เนื่องจากมีการรับจริง 

ในปงบประมาณ  2564  
คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 10,000 บาท 
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ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ

จัดเก็บไดมากกวาเดิม 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 55,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ

จัดเก็บไดมากกวาเดิม 

หมวดรายไดจากทุน รวม 250 บาท 

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 250 บาท 

ประมาณการรับไวเปนครั้งแรก  เนื่องจากมีการรับจริง 

ในปงบประมาณ  2564 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,386,000 บาท 

ภาษีรถยนต จํานวน 750,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,800,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 3,100,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 125,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาภาคหลวงแร จํานวน 54,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 32,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 1,800,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะจัดเก็บไดมากกวาเดิม 

คาธรรมเนียมและคาใชนํ้าบาดาล จํานวน 25,000 บาท 

ประมาณการรับไวเปนครั้งแรก  เนื่องจากมีการรับจริง 

ในปงบประมาณ  2564 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,022,000 บาท 

เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 24,022,000 บาท 

ประมาณการรับไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวา 

จะไดรับเพ่ิมข้ึน 
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สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

        บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกรณอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 

ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ

ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

ดังตอไปนี ้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  35,528,621.30 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  47,083,842.73 บาท 

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 13,326,059.11 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  0  โครงการ 

รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  6  โครงการ  

รวม 10,562.77 บาท 

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.  2564
 

2.1 รายรับจริง  จํานวน  45,839,300.83  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร จํานวน 556,418.92 บาท 

หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต 

จํานวน 66,930.50 บาท 

หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

จํานวน 178,400.05 บาท 

หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและ

กิจการพาณิชย 

จํานวน 0.00 บาท 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 63,725.90 บาท 

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 215.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,273,735.52 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 23,699,874.94 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 82,572.00 บาท 

2.3 รายจายจรงิ จํานวน 40,778,572.36 บาท ประกอบดวย 

งบกลาง จํานวน 12,994,334.00 บาท 

งบบุคลากร จํานวน 13,839,564.80 บาท 

งบดําเนินงาน จํานวน 6,988,977.19 บาท 

งบลงทุน จํานวน 4,662,120.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,282,576.37 บาท 

งบรายจายอ่ืน จํานวน 11,000.00 บาท 

2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 82,572.00 บาท 

2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 1,762,000.00 บาท 

2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

1. รายรับ

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 556,418.92 471,100.00 2,050,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 

66,930.50 122,900.00 87,300.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 178,400.05 285,000.00 179,350.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 63,725.90 352,000.00 65,100.00 

หมวดรายไดจากทุน 215.00 0.00 250.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 865,690.37 1,231,000.00 2,382,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 21,273,735.52 21,169,000.00 21,386,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว

จัดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

21,273,735.52 21,169,000.00 21,386,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน 23,699,874.94 22,100,000.00 24,022,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

23,699,874.94 22,100,000.00 24,022,000.00 

รวม 45,839,300.83 44,500,000.00 47,790,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

2. รายจาย

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

จายจากงบประมาณ 

งบกลาง 12,994,334.00 13,904,028.00 15,776,628.00 

งบบุคลากร 13,839,564.80 15,712,320.00 16,564,880.00 

งบดําเนินงาน 6,988,977.19 7,496,262.00 7,962,136.00 

งบลงทุน 4,662,120.00 4,624,590.00 4,894,156.00 

งบเงินอุดหนุน 2,282,576.37 2,742,800.00 2,572,200.00 

งบรายจายอ่ืน 11,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 40,778,572.36 44,500,000.00 47,790,000.00 
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สวนที่ 2 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ  
องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ดาน รวม 

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,684,980 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,824,220 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 9,334,156 

แผนงานสาธารณสุข 598,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 516,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 418,000 

ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,418,016 

แผนงานการเกษตร 90,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 15,776,628 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 47,790,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบกลาง รวม งบ 

งบกลาง 15,776,628 15,776,628 

    งบกลาง 15,776,628 15,776,628 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งาน 

งานบริหารท่ัวไป 

งานวางแผน 

สถิติและ 

วิชาการ 

งาน

บริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม

ภายในและการ

ตรวจสอบ

ภายใน 

รวม 
งบ 

งบบุคลากร 5,854,740 597,560 2,313,180 180,600 8,946,080 

    เงินเดือน  

(ฝายการเมือง) 
1,966,320 0 0 0 1,966,320 

    เงินเดือน 

ฝายประจํา) 
3,888,420 597,560 2,313,180 180,600 6,979,760 

งบดําเนินงาน 1,548,000 60,000 960,800 0 2,568,800 

    คาตอบแทน 241,000 60,000 331,800 0 632,800 

    คาใชสอย 722,000 0 479,000 0 1,201,000 

    คาวัสด ุ 267,000 0 150,000 0 417,000 

    คาสาธารณูปโภค 318,000 0 0 0 318,000 

งบลงทุน 16,800 0 38,300 0 55,100 

    คาครุภัณฑ 16,800 0 38,300 0 55,100 

งบเงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 95,000 

    เงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 95,000 

งบรายจายอ่ืน 20,000 0 0 0 20,000 

    รายจายอ่ืน 20,000 0 0 0 20,000 

รวม 7,534,540 657,560 3,312,280 180,600 11,684,980 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

งานจราจร รวม 
งบ 

งบบุคลากร 693,420 0 0 693,420 

    เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 
693,420 0 0 693,420 

งบดําเนินงาน 925,800 165,000 40,000 1,130,800 

    คาตอบแทน 63,800 0 0 63,800 

    คาใชสอย 862,000 100,000 40,000 1,002,000 

    คาวัสด ุ 0 65,000 0 65,000 

รวม 1,619,220 165,000 40,000 1,824,220 

แผนงานการศึกษา 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับ 

กอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

รวม งบ 

งบบุคลากร 1,774,200 2,758,140 4,532,340 

    เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 
1,774,200 2,758,140 4,532,340 

งบดําเนินงาน 335,032 2,412,704 2,747,736 

    คาตอบแทน 85,500 14,800 100,300 

    คาใชสอย 140,000 1,120,010 1,260,010 

    คาวัสด ุ 109,532 1,257,894 1,367,426 

    คาสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000 

งบลงทุน 16,000 144,880 160,880 

    คาครุภัณฑ 16,000 144,880 160,880 

งบเงินอุดหนุน 0 1,893,200 1,893,200 

    เงินอุดหนุน 0 1,893,200 1,893,200 

รวม 2,125,232 7,208,924 9,334,156 
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แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

รวม งบ 

งบดําเนินงาน 338,000 338,000 

    คาใชสอย 338,000 338,000 

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000 

รวม 598,000 598,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห 

รวม งบ 

งบดําเนินงาน 20,000 20,000 

    คาใชสอย 20,000 20,000 

รวม 20,000 20,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน งานกําจัดขยะ 

มูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูล 

รวม งบ 

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 

    คาใชสอย 100,000 100,000 

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม 110,000 110,000 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งาน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 

รวม งบ 

งบดําเนินงาน 210,000 210,000 

    คาใชสอย 210,000 210,000 

งบเงินอุดหนุน 306,000 306,000 

    เงินอุดหนุน 306,000 306,000 

รวม 516,000 516,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

งานวิชาการ

วางแผน

และสงเสริม

การ

ทองเท่ียว 

รวม 

งบ 

งบดําเนินงาน 50,000 155,000 205,000 410,000 

    คาใชสอย 50,000 155,000 205,000 410,000 

งบเงินอุดหนุน 0 8,000 0 8,000 

    เงินอุดหนุน 0 8,000 0 8,000 

รวม 50,000 163,000 205,000 418,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

งานกอสราง รวม 
งบ 

งบบุคลากร 2,393,040 0 2,393,040 

    เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 
2,393,040 0 2,393,040 

งบดําเนินงาน 346,800 0 346,800 

    คาตอบแทน 121,800 0 121,800 

    คาใชสอย 80,000 0 80,000 

    คาวัสด ุ 145,000 0 145,000 

งบลงทุน 816,859 3,861,317 4,678,176 

    คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
816,859 3,861,317 4,678,176 

รวม 3,556,699 3,861,317 7,418,016 

แผนงานการเกษตร 

งาน งานสงเสริม

การเกษตร 

งานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม งบ 

งบดําเนินงาน 10,000 80,000 90,000 

    คาใชสอย 10,000 80,000 90,000 

รวม 10,000 80,000 90,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

       โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอํานาจตาม 

ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ และโดยอนุมัติ

ของนายอําเภอเมืองเชียงราย 

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  

47,790,000 บาท 

ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุน เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 47,790,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,684,980 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,824,220 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 9,334,156 

แผนงานสาธารณสุข 598,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 516,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 418,000 

ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,418,016 

แผนงานการเกษตร 90,000 
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 สวนที่ 3 

 รายละเอียดประกอบขอบัญญัติรายจาย  

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ของ 

     องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ยอดตาง (%) ป 2566 

หมวดภาษีอากร 

  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 199,152.09 210,596.92 206,100.00 724.84 % 1,700,000.00 

  ภาษีปาย 263,235.00 345,822.00 265,000.00 32.08 % 350,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 462,387.09 556,418.92 471,100.00 2,050,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,529.90 5,286.50 5,000.00 6.00 % 5,300.00 

  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิว เพ่ือการโฆษณา 250.00 210.00 300.00 -33.33 % 200.00 

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,329.00 13,154.00 9,000.00 50.00 % 13,500.00 

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 750.00 1,130.00 2,000.00 -40.00 % 1,200.00 

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

  คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00 

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 

  คาปรับการผิดสัญญา 0.00 46,370.00 1,000.00 4,400.00 % 45,000.00 
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  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 68,950.00 0.00 70,000.00 -85.71 % 10,000.00 

     คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
22,625.00 0.00 29,000.00 -65.52 % 10,000.00 

  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 200.00 200.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 80.00 0.00 100.00 % 100.00 

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 75.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00 

  รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขดุดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 104,708.90 66,930.50 122,900.00 87,300.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

  ดอกเบ้ีย 283,423.64 178,400.05 285,000.00 -37.07 % 179,350.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 283,423.64 178,400.05 285,000.00 179,350.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

  เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 34.00 0.00 100.00 % 100.00 

  คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง 1,000.00 9,000.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00 

  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 343,087.40 54,691.90 350,000.00 -84.29 % 55,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 344,087.40 63,725.90 352,000.00 65,100.00 

หมวดรายไดจากทุน 

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 215.00 0.00 100.00 % 250.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 215.00 0.00 250.00 
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หมวดภาษีจัดสรร 

  ภาษีรถยนต 751,323.81 748,091.31 800,000.00 -6.25 % 750,000.00 

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,682,739.63 9,751,148.12 9,300,000.00 5.38 % 9,800,000.00 

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,753,385.24 3,071,293.53 2,830,000.00 9.54 % 3,100,000.00 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,071.13 124,365.26 140,000.00 -10.71 % 125,000.00 

  ภาษีสรรพสามิต 5,349,300.59 5,680,102.89 5,500,000.00 3.64 % 5,700,000.00 

  คาภาคหลวงแร 50,696.13 53,799.78 51,000.00 5.88 % 54,000.00 

  คาภาคหลวงปโตรเลียม 47,389.86 31,330.63 48,000.00 -33.33 % 32,000.00 

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,839,803.00 1,787,854.00 2,500,000.00 -28.00 % 1,800,000.00 

  คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 25,750.00 0.00 100.00 % 25,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,607,709.39 21,273,735.52 21,169,000.00 21,386,000.00 

หมวดเงินอุดหนุน 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป 21,437,526.00 23,699,874.94 22,100,000.00 8.70 % 24,022,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,437,526.00 23,699,874.94 22,100,000.00 24,022,000.00 

รวมทุกหมวด 42,239,842.42 45,839,300.83 44,500,000.00 47,790,000.00 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ยอดตาง (%) ป 2566 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 

งบกลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 125,228 83,338 140,000 0 % 140,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,600 7,160 10,000 0 % 10,000 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 9,452,400 9,934,300 10,574,000 7.52 % 11,368,800 

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,133,600 2,198,000 2,256,000 4.57 % 2,359,200 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 148,000 144,000 144,000 -4.17 % 138,000 

เงินสํารองจาย 72,217.26 43,411 100,000 832.97 % 932,970 

รายจายตามขอผูกพัน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 448,000 6.11 % 475,358 

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 84,000 
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 36,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 27,796 20,361 32,028 0.85 % 32,300 

เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ 126,180 127,400 200,000 0 % 200,000 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 225,000 436,364 0 0 % 0 

รวมงบกลาง 12,317,021.26 12,994,334 13,904,028 15,776,628 

รวมงบกลาง 12,317,021.26 12,994,334 13,904,028 15,776,628 

รวมงบกลาง 12,317,021.26 12,994,334 13,904,028 15,776,628 

รวมแผนงานงบกลาง 12,317,021.26 12,994,334 13,904,028 15,776,628 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 514,080 512,270 0 100 % 514,080 

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 409,678 -100 % 0 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 41,978 42,120 0 % 42,120 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 41,978 42,120 0 % 42,120 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก

องคการบริหารสวนตําบล 
0 25,440 86,000 0.47 % 86,400 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2,145,600 2,077,315 1,676,945 -23.58 % 1,281,600 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,743,920 2,698,981 2,256,863 1,966,320 
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เงินเดือน (ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,765,648 2,850,209.42 2,807,700 9.64 % 3,078,420 

เงินประจําตําแหนง 210,000 188,322.38 210,000 0 % 210,000 

คาตอบแทนพนักงานจาง 789,000 852,720 576,000 -6.25 % 540,000 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 66,000 64,000 -6.25 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,824,648 3,957,251.8 3,657,700 3,888,420 

รวมงบบุคลากร 6,568,568 6,656,232.8 5,914,562.7 5,854,740 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0 1,700 500,000 -80 % 100,000 

คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 20,000 4,800 15,000 0 % 15,000 

คาเชาบาน 96,000 53,935 24,500 144.9 % 60,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 41,800 57.89 % 66,000 

รวมคาตอบแทน 159,775 95,545 581,300 241,000 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

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

คาจางเหมาประชาสัมพันธ 52,275 26,000 0 0 % 0 
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คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 84,000 0 0 0 % 0 

คาจางเหมาอื่น ๆ 93,717 71,037.64 120,406 66.1 % 200,000 

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

คาสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย

ฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 50,000 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,975 15,635 20,000 0 % 20,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 59,310.3 37,401.47 150,000 -66.67 % 50,000 

คาใชจายเพ่ือการเลือกต้ัง 0 0 188,157 -84.06 % 30,000 

โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

และผลการปฏิบัติงานประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลแม

กรณ 

0 0 10,000 100 % 20,000 

โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแมกรณ 

0 11,675 20,000 150 % 50,000 

โครงการสงเสริมใหชุมชุนมีการจัดทําแผนชุมชน 0 0 2,000 -100 % 0 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 113,029 80,817 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 668,306.3 494,566.11 812,563 722,000 
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คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 49,736 97,317 70,000 -28.57 % 50,000 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,253 1,890 11,000 -54.55 % 5,000 

วัสดุงานบานงานครัว 26,405 44,826 60,000 -50 % 30,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,200 11,200 20,000 0 % 20,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 77,128.8 95,374.6 150,000 -33.33 % 100,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 780 2,000 0 % 2,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 32,894 46,790 50,000 0 % 50,000 

วัสดุอื่น 4,350 49,495 10,000 0 % 10,000 

รวมคาวัสดุ 209,966.8 347,672.6 373,000 267,000 

คาสาธารณูปโภค 

คาไฟฟา 252,840.76 237,386.15 250,000 0 % 250,000 

คาบริการโทรศัพท 5,929.34 5,768.06 10,000 0 % 10,000 

คาบริการไปรษณีย 2,764.6 2,797 5,000 0 % 5,000 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 45,767 48,656 53,000 0 % 53,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 307,301.7 294,607.21 318,000 318,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,345,349.8 1,232,390.92 2,084,863.3 1,548,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 
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จัดซ้ือเกาอี้จัดเล้ียง รายละเอียด 

1.เกาอี้บุนวม มีพนักพิง มีขนาดไมนอยกวา 42 x ลึก 55 x สูง

85 ซม. 

2.โครงสรางภายในของท่ีน่ังและหลังพิง ผลิตจากไมปาติเกิล บุ

ดวยฟองน้ํา 

3.ปลายขาติดปุมพลาสติก เพ่ือปองการกระแทก

4.โครงสรางของเกาอี้ผลิตจากเหล็กแปปเหล่ียม ชุบโครเม่ียม

จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,190 บาท จัดซ้ือตามราคา

ทองตลาด 

0 0 11,900 -100 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้พักคอย 3 ท่ีน่ัง หุมหนังพีวีซี รายละเอียด ดังน้ี 

1.เฟรมท่ีน่ังผลิตจากเหล็ก มีรูระบายอากาศ

2.ขอบโครเม่ียม เฟรมเหล็กสีเทา

3.พนักพิงและท่ีน่ัง หุมหนังเทียม

4.กวางไมนอยกวา 59 x ยาวไมนอยกวา 176 x สูงไมนอยกวา

76 ซม. 

จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 6,800 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 27,200 -100 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 2,190 -100 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน (สําหรับผูบริหาร) 0 0 9,180 -100 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน สีดํา จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 

2,190 บาท        

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังน้ี          

 - ขนาดไมนอยกวา 59 (W) x 58 (O) x 89-101 (H) cm.   

 - ขาเกาอี้ลอเล่ือน 5 แฉก หมุนไดรอบทิศ          

0 4,380 0 0 % 0 
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 - เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม มีท่ีพักแขน            

 - เกาอี้มาพรอมท่ีพักแขนใหความสบายขณะน่ังทํางาน            

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด            

      จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 3,450 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction 0 0 7,500 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต 0 0 0 100 % 16,800 

      

จัดซ้ือตูบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต พรอมยางรองตู ขนาด 2 น้ิว 

รายละเอียด 

1.ขนาดความกวางไมนอยกวา 149 x ยาวไมนอยกวา 40 x สูง

ไมนอยกวา 87 ซม. 

2.ตัวตูทําจากเหล็กพนสี อบดวยความรอนสูง ประตูเปนบาน

เล่ือนกระจกใส 

3.ภายในมีชั้นวางของ 2 แผนชั้น สามารถปรับระดับสูงต่ําได 

4.มีกุญแจล็อค 

จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 6,990 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 13,980 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 3,950 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 3,500 0 0 0 % 0 

      

จัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค รายละเอียด 

1.หนาท็อปโตะเปนไมปาติเกิลบอรด พรอมปดผิวดวยโฟเมกา 

สีขาว 

2.โครงขาโตะผลิตจากเหล็กแปปส่ีเหล่ียม ชุบดวยโครเม่ียมอยาง

ดี แข็งแรงทนทาน 

0 0 7,200 -100 % 0 
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3.ปลายขาโตะมีปุมปรับระดับ สามารถวางซอนกันได

4.ขนาดไมนอยกวา (ก x ล x ส) 150 x 45 x 75 ซม. จํานวน

4 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผามาน มานปรับแสง มูล่ี  

1. หองคลัง

ผามาน ขนาด 1.70 x 1.80 ม. จํานวน  1  ชุด        

มูล่ี ขนาด 0.83 x 1.04 ม. จํานวน  2  ชุด         

ผามานประตู ขนาด 1.10 x 2.05 ม. จํานวน  1  ชุด 

2. หองนายก อบต.แมกรณ

ผามานประตู ขนาด 1.10 x 2.05 ม. จํานวน  2  ชุด 

มานปรับแสง ขนาด 3.20 x 1.30 ม. จํานวน  1  ชุด 

3.หองกองชาง

ผามาน ขนาด 2.00 x 1.50 ม. จํานวน  1  ชุด        

ผามานประตู ขนาด 1.10 x 1.95 ม. จํานวน  1  ชุด 

มูล่ี ขนาด 0.83 x 1.04 ม. จํานวน  3  ชุด         

มูล่ี ขนาด 0.83 x 1.04 ม. จํานวน  3  ชุด         

4. หองสํานักงานปลัด

ผามานประตู ขนาด 1.10 x 1.95 ม. จํานวน  1  ชุด 

มูล่ี ขนาด 1.42 x 0.95 ม. จํานวน  2  ชุด         

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 24,970 0 0 % 0 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

จัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป        

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา

1.1 กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน

กวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซี

ซี ท่ีกําหนดไว         

1.2 ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 

1.3 การจัดซ้ือรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 43,500 บาท 

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

0 0 43,500 -100 % 0 

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 686,318 -100 % 0 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

โครงการจัดซ้ือขาต้ังกลองแบบสามทอน 0 4,500 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 0 5,400 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 5,000 

ANSI Lumens         

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป        

1. เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉาย

ภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ  

2. ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP

0 0 49,900 -100 % 0 
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3. ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ

4. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา (ANSI

Lumens)         

หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน 

วิดีโอโปรเจคเตอร ดาตาโปรเจคเตอร เครือ่งฉายภาพจาก

สัญญาณคอมพิวเตอรและวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร หรือดีแอล

พี โปรเจคเตอร เปนตน การระบุชื่อครุภัณฑใหใชคําวา 

"มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ..ขนาด...ANSI Lumens และการ

เขียนรายละเอียด         

คุณลักษณะเฉพาะในขอ 3) ใหระบุแตเพียงระดับเดียวใหตรงกับ

ชื่อครุภัณฑ          

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 49,900 บาท จัดซ้ือตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 2564 

จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 200 น้ิว  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป        

1.ขนาดเสนทแยงมุม

1.1 ขนาด 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว 

หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 X 12 ฟุต         

2. ทุกขนาดตามขอ 1. จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง

หยุด ดวยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 

เฮิรตซ 

หมายเหตุ : ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดของเสนทแยงมุม 

0 0 45,000 -100 % 0 
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 (คาโดยประมาณ)            

จํานวน 1 จอ ราคาจอละ 45,000 บาท จัดซ้ือตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ            

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว             

      

จัดซ้ือตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น รายละเอียด 

1.ตูกดน้ําด่ืม 2 ระบบ สําหรับทําน้ําเย็นและน้ํารอน 

2.ขนาด(ก x ล x ส) 30.5 x 38 x 108 ซม. 

3.ระบบคอมเพรสเซอร ทําความเย็นรวดเร็วทันใจ 

4.ตัวเครื่องดานหนาทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย 

ทนทานใชงานยาวนาน 

5.มาพรอมฐานเสรมิ ชวยยกระดับความสูง สะดวกในการกดน้ํา 

จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 7,900 บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 7,900 -100 % 0 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดต้ัง            

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)             

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหา            

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563            

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล            

และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564            

0 7,500 0 0 % 0 

      โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 % 0 
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โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,200 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือจอแสดงภาพ (หนาจอคอมพิวเตอร LCD) 0 2,800 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 

Card Reader)  
3,450 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน*(จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา19น้ิว) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 17,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1)มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4

core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1  GHz  หรือดีกวา  

จํานวน  1  หนวย 

2)หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache

Memory รวมใน 

ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 4  MB 

3)มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ชนิดดีกวา  มีขนาด

ไมนอยกวา  

4  GB 

4)มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

5)มี DVD-RW หรือดีวา จํานวน 1 หนวย

6)มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)แบบ

10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง 

0 17,000 0 0 % 0 
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7)มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

8)มีแปนพิมพและเมาส 

9)มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว  จํานวน  1  หนวย

จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน         

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000 บาท         

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด  ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา         

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563        

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล 

และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564          

0 15,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน         

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000 บาท         

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด  ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา 

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564          

0 15,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,200 0 0 0 % 0 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน  2  เครื่อง        

คุณลักษณะพ้ืนฐาน        

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  

1.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาได  ในกรณีท่ีตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย          

2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache

Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

3.มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิดDDR4หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา  4 GB 

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive  ขนาดความจุไม

นอยกวา 250  GB จํานวน 1 หนวย         

5.มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel

และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว  

6.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง  

7.มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

8.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขา

0 32,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 26,750 146,350 911,768 16,800 

รวมงบลงทุน 26,750 146,350 911,767.61 16,800 
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งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ 

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของ

สวนราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย 
50,000 7,836.37 50,000 0 % 50,000 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอ

เมืองเชียงราย 

40,000 40,000 40,000 12.5 % 45,000 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 47,836.37 90,000 95,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 47,836.37 90,000 95,000 

งบรายจายอื่น 

รายจายอื่น 

รายจายอื่น 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม

กรณ 
11,000 11,000 20,000 0 % 20,000 

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

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

รวมงานบริหารท่ัวไป 8,041,667.8 8,093,810.09 9,021,193.61 7,534,540 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 296,420 7.18 % 317,700 

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 269,160 3.98 % 279,860 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 565,580 597,560 

รวมงบบุคลากร 0 0 565,580 597,560 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาเชาบาน 0 0 48,000 25 % 60,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 25,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 0 0 73,000 60,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 73,000 60,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 2,190 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 2,190 0 

รวมงบลงทุน 0 0 2,190 0 
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 640,770     657,560 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,665,840 1,764,120 1,861,920 6.89 % 1,990,140 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,220 0 0 0 % 0 

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

    คาตอบแทนพนักงานจาง 229,920 234,720 239,880 2.15 % 245,040 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,975,980 2,076,840 2,179,800     2,313,180 

รวมงบบุคลากร 1,975,980 2,076,840 2,179,800     2,313,180 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0 0 10,000 0 % 10,000 

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

    คาเชาบาน 252,000 252,000 276,000 -4.35 % 264,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 37,800 0 % 37,800 

รวมคาตอบแทน 310,200 289,800 343,800     331,800 
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คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 0 0 5,000 0 % 5,000 

คาจางเหมาอื่น ๆ 192,000 288,000 406,000 -16.5 % 339,000 

คาธรรมเนียม 0 0 5,000 0 % 5,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

1).คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 111,664.79 121,769.63 86,000 -6.98 % 80,000 

2.คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจําป 19,192 3,024 10,000 100 % 20,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,551.61 12,460 20,000 50 % 30,000 

รวมคาใชสอย 331,408.4 425,253.63 532,000 479,000 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 48,903 77,716 60,000 -16.67 % 50,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 31,726.3 31,022.2 50,000 0 % 50,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 32,290 69,230 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 112,919.3 177,968.2 160,000 150,000 

รวมงบดําเนินงาน 754,527.7 893,021.83 1,035,800 960,800 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 
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ครุภัณฑสํานักงาน         

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน สีดํา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

2,190 บาท        

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังน้ี          

 - ขนาดไมนอยกวา 59 (W) x 58 (O) x 89-101 (H) cm.   

 - ขาเกาอี้ลอเล่ือน 5 แฉก หมุนไดรอบทิศ          

 - เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม มีท่ีพักแขน          

 - เกาอี้มาพรอมท่ีพักแขนใหความสบายขณะน่ังทํางาน     

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 2,190 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 2,290 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000 

โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมต้ัง 40 ชอง 0 22,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บาน 4,900 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ชั้น 4,490 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ช้ัน ขนาด 4 

ฟุต  
0 8,980 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 5,290 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจกขนาด  5 ฟุต 0 0 0 100 % 8,400 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 0 8,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก หนาโตะเหล็ก PVC 0 7,800 0 0 % 0 

จัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก  ขนาดตู  5 ฟุต        

กวาง 149 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร 
0 6,500 0 0 % 0 
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ประตูแบบบานเล่ือนมือจับฝง พรอมกุญแจล็อค          

ภายในมีแผนช้ันวาง 2 แผน และสามารถปรับระดับได   

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด        

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

จัดซ้ือกลองถายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล 

ขึ้นไป เปนรายการนอกมาตรฐาน ใชราคาตามทองตลาด 

รายละเอียดดังน้ี          

1) เปนกลองดิจิตอลพรอมเลนส   

2) ความละเอียด 16 ลานพิกเซล ช้ึนไป

3) แฟลชกลองดิจิตอล

4) ชองมองภาพและหนาจอ LCD 3.0”ขึ้นไป

5) ชองเสียบการด SD พรอม SD การด

6) สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก

เม่ือขอมูลเต็ม หรือเม่ือตองการเปล่ียน 

7) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได

8) ต้ังเวลาถายภาพ

9) บันทึกวิดีโอ

10) กระเปาบรรจุกลอง

11) ขาต้ังกลอง  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  80,000  บาท

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

0 0 80,000 -100 % 0 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 32,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 16,000 
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โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

ประมวลผล 
0 22,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 

Network แบบท่ี 1 
0 0 0 100 % 8,900 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 
690 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2      

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง       

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน         

รายละเอียด ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564        

0 29,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน         

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000 บาท         

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด  ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 

2564 

0 15,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network    

แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ      

8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ตามเกณฑ

0 8,800 0 0 % 0 
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ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา           

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม             

2563  ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563             

กระทรวงดิจิทัล และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

รวมคาครุภัณฑ 10,080 171,650 80,000     38,300 

รวมงบลงทุน 10,080 171,650 80,000     38,300 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,740,587.7 3,141,511.83 3,295,600     3,312,280 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 175,960 2.64 % 180,600 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 175,960     180,600 

รวมงบบุคลากร 0 0 175,960     180,600 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 175,960     180,600 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,782,255.5 11,235,321.92 13,133,523.61     11,684,980 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 228,060 241,980 6.15 % 256,860 
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 103,140 253.46 % 364,560 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 72,000 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 228,060 417,120 693,420 

รวมงบบุคลากร 0 228,060 417,120 693,420 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0 0 10,000 0 % 10,000 

คาเชาบาน 0 3,742 48,000 0 % 48,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 5,800 0 % 5,800 

รวมคาตอบแทน 0 8,642 63,800 63,800 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 0 782,700 821,000 3.78 % 852,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0 782,700 831,000 862,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 791,342 894,800 925,800 
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งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต  0 5,290 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บานเปด  0 9,800 0 0 % 0 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)  
0 17,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)   
0 4,300 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 36,390 0 0 

รวมงบลงทุน 0 36,390 0 0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 1,055,792 1,311,920 1,619,220 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 178,549 0 0 0 % 0 

คาตอบแทนพนักงานจาง 156,120 0 0 0 % 0 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 3,300 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 337,969 0 0 0 

รวมงบบุคลากร 337,969 0 0 0 
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งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 639,000 0 0 0 % 0 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 1,050 8,210 0 0 % 0 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต  
0 12,000 0 0 % 0 

โครงการฝกซอมแผนปองสาธารณภัยใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลแมกรณ 
0 14,435 20,000 0 % 20,000 

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานท่ี

ราชการ 
0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอยตําบลแมกรณ 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการฝกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภาพและความรูใหแก 

อปพร.และประชาชนตําบลแมกรณทุกภาคสวน 
0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 640,050 34,645 100,000 100,000 

คาวัสดุ 

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 15,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 32,478 88,003 50,000 -60 % 20,000 
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 3,890 10,000 0 % 10,000 

วัสดุอื่น 0 5,480 0 0 % 0 

รวมคาวัสดุ 32,478 97,373 80,000 65,000 

รวมงบดําเนินงาน 672,528 132,018 180,000 165,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน 2,450 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก 8,150 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน 0 0 25,000 -100 % 0 

ครุภัณฑการเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องเปาลม 2 จัวหวะ 0 0 14,000 -100 % 0 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง ขนาด 100 วัตต ใชกับไฟ

กระแสตรง 12 โวลท 
25,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM ชนิดประจําท่ี ขนาด 10 วัตต  

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  28,000  บาท          

รายละเอียด ดังน้ี         

1. ตัวเครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM ชนิด

0 28,000 0 0 % 0 
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2. ขนาด 10 วัตต

3. ประกอบดวยตัวเครื่อง  เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณฑกองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562      

จัดซ้ือวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 

25 วัตต 
25,000 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

จัดซ้ือโคมไฟสปอรตไลท ยึดติดกับรางน้ําเหนือไฟกระพริบ

ดานขาง  ดานละ 2 ดวง    สามารถปรับกมเงยได     
4,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแถวยาว  60,000 0 0 0 % 0 

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

จัดซ้ือไฟกลมเล็กบนหลังคากึ่งกลางสวนทายติดต้ังโคมไฟ

กระพริบแบบแฟลชสีน้ําเงิน ชนิดหลอดไฟ XENON แบบดวง

เด่ียว  

6,000 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จัดซ้ือกระเปาสําหรับใสอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน 5,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้เคล่ือนยายผูปวยชนิดเข็นไดสามารถพับเก็บไดสะดวก 

(Stair chair) 
8,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือคอนโซลยาวขางเตียงผูปวยพรอมตูยา 20,000 0 0 0 % 0 

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

จัดซ้ือเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 2,990 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิต 2,790 0 0 0 % 0 
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จัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง 4,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องวัดออกซิเจนปลายน้ิว 1,590 0 0 0 % 0 

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

จัดซ้ือชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็ก 1 ชุด และผูใหญ  

1 ชุด  
25,000 0 0 0 % 0 

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

จัดซ้ือชุดแผนกระดานรองหลังพรอมชุดล็อคศีรษะ 10,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือชุดเฝอกดามแขนขา 4,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือชุดใหออกซิเจนมีอุปกรณประกอบ (ชุดแทงแกว + 

กระบอกน้ํา + หนากาก สําหรับผูปวย) 
4,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น 120,000 0 0 0 % 0 

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

จัดซ้ือท่ีแขวนน้ําเกลือในหองพยาบาล 2,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ืออุปกรณดามหลังชนิดส้ัน (Kendrick Extrication Device) 8,000 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

จัดซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น 0 0 10,000 -100 % 0 

ครุภัณฑโรงงาน 

จัดซ้ือเล่ือยโซยนต 0 0 25,000 -100 % 0 

จัดซ้ือเล่ือยโซยนต  จํานวน  1 เครื่อง  1 เปนเครื่องตัดไมชนิด

เครื่องยนตแบบมือถือ  -ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ   
19,000 0 0 0 % 0 
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2 เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 30 ซีซี 3 ขนาดบารไมนอยกวา 11.5  น้ิวพรอม 

โซตัด  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 

โครงการจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว 0 10,900 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว 0 13,490 0 0 % 0 

ครุภัณฑอื่น 

โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร (ชุดดับเพลิงภายใน

อาคาร) 
0 94,980 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 495,970 147,370 74,000 0 

รวมงบลงทุน 495,970 147,370 74,000 0 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
50,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,556,467 279,388 254,000 165,000 
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งานจราจร             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    รายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ             

      โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0 0 40,000     40,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000     40,000 

รวมงานจราจร 0 0 40,000     40,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,556,467 1,335,180 1,605,920     1,824,220 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 519,480 286,867 518,810 95.1 % 1,012,200 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 451 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 639,000 570,667 648,000 0 % 648,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 71,000 63,407 72,000 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,271,480 921,392 1,280,810     1,774,200 

รวมงบบุคลากร 1,271,480 921,392 1,280,810     1,774,200 
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งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0 0 10,000 0 % 10,000 

คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

คาเชาบาน 59,000 5,000 24,000 100 % 48,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 10,600 112.26 % 22,500 

รวมคาตอบแทน 69,600 11,800 49,600 85,500 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 864 0 10,000 0 % 10,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 166.67 % 80,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 850 0 0 0 % 0 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 148,260 67,150 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 149,974 67,150 90,000 140,000 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 19,935 21,057 18,000 288.89 % 70,000 

วัสดุงานบานงานครัว 9,994 20,000 0 0 % 0 
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คาอาหารเสริม (นม) 753,362.22 815,851.44 0 0 % 0 

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 -100 % 0 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 34,824 25,328.6 0 0 % 0 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000 

วัสดุกีฬา 0 0 3,000 0 % 3,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 14,679 19,528 10,000 185.32 % 28,532 

รวมคาวัสดุ 832,794.22 901,765.04 49,000 109,532 

คาสาธารณูปโภค 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 0 0 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 7,575.6 7,575.6 0 0 

รวมงบดําเนินงาน 1,059,943.82 988,290.64 188,600 335,032 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 4,380 -100 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน สีดํา จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

2,190 บาท        

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังน้ี          

 - ขนาดไมนอยกวา 59 (W) x 58 (O) x 89-101 (H) cm.   

 - ขาเกาอี้ลอเล่ือน 5 แฉก หมุนไดรอบทิศ          

0 2,190 0 0 % 0 
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 - เกาอี้บุดวยฟองน้ํา วัสดุหนังเทียม มีท่ีพักแขน  

 - เกาอี้มาพรอมท่ีพักแขนใหความสบายขณะน่ังทํางาน  

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด        

จัดซ้ือโตะทํางาน    

คุณลักษณะพ้ืนฐาน   

 - มีขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร 

 - มีขนาดความยาว 120 เซนติเมตร   

 - มีขนาดความสูง 75 เซนติเมตร    

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด   

0 4,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือโตะทํางานระดับ  3-6 0 0 6,000 -100 % 0 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา

3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี

4. พรอมใบมีด จํานวน  1  เครื่อง

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2564 

0 0 9,500 -100 % 0 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 16,000 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000 บาท         
0 15,900 0 0 % 0 
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โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด  ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 

2564 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน         

จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000 บาท         

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2563 กระทรวงดิจิทัลและตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564        

0 15,900 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สีชนิด Network 0 0 10,000 -100 % 0 

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network  

แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท        

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลและตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

0 10,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 48,890 29,880 16,000 

รวมงบลงทุน 0 48,890 29,880 16,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,331,423.82 1,958,572.64 1,499,290 2,125,232 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,413,960 1,496,940 1,749,651 8.72 % 1,902,180 

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000 

เงินวิทยฐานะ 59,500 122,500 168,000 0 % 168,000 

คาตอบแทนพนักงานจาง 547,788 563,280 568,560 0.95 % 573,960 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 70,838 72,000 72,000 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,092,086 2,254,720 2,600,211 2,758,140 

รวมงบบุคลากร 2,092,086 2,254,720 2,600,211 2,758,140 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0 0 20,000 -50 % 10,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 4,800 0 % 4,800 

รวมคาตอบแทน 4,800 2,400 24,800 14,800 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 20,000 392.7 % 98,540 
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รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม/วันพอแหงชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000 

โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 
0 0 30,000 -100 % 0 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 914,545 847,270 960,623 2.17 % 981,470 

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 14,470 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 914,545 861,740 1,020,623 1,120,010 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 1,010,676 13.08 % 1,142,894 

วัสดุกอสราง 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 50,000 0 % 50,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 9,954 5,000 0 % 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 2,000 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 0 9,954 1,127,676 1,257,894 

คาสาธารณูปโภค 

คาไฟฟา 0 0 10,000 0 % 10,000 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000 
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รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 20,000 20,000 

รวมงบดําเนินงาน 919,345 874,094 2,193,099 2,412,704 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 2 บาน 9,780 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  56,000 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,760 

จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก 0 0 0 100 % 25,200 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 100 % 29,900 

จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย 0 0 0 100 % 36,620 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 15,990 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 
8,850 0 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 
0 8,900 0 0 % 0 
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โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

(Smart Card Reader)  
1,380 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 16,000 0 % 16,000 

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000 

รวมคาครุภัณฑ 92,000 24,900 16,000     144,880 

รวมงบลงทุน 92,000 24,900 16,000     144,880 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) 0 10,000 0 0 % 0 

      โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการคายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการจัดดอกไมสดและงานใบตอง 0 10,000 0 0 % 0 

      
โครงการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน 

บานปางริมกรณ 
0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใชในทองถิ่น 0 10,000 0 0 % 0 

      โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 
1,261,323.36 1,526,740 1,673,616 11.93 % 1,873,200 

      โครงการสรางสรรคยุวเกษตรตามรอยเทาพอ 0 20,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 1,261,323.36 1,576,740 1,703,616     1,893,200 
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รวมงบเงินอุดหนุน 1,261,323.36 1,576,740 1,703,616 1,893,200 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,364,754.36 4,730,454 6,512,926 7,208,924 

รวมแผนงานการศึกษา 6,696,178.18 6,689,026.64 8,012,216 9,334,156 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 

โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 5,420 0 0 0 % 0 

โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 0 0 0 100 % 30,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 0 0 0 100 % 20,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 4,575 4,605 0 0 % 0 

โครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ 101,657.2 118,783.2 0 0 % 0 

โครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ 0 0 0 100 % 150,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการและผูสัมผัส อาหารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 
0 0 0 100 % 30,000 

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 3,825 0 0 0 % 0 

โครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ ในตําบลแมกรณ 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 0 0 0 100 % 15,000 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

0 0 0 100 % 65,000 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยรานารี 

59,220 59,340 0 0 % 0 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
5,904 5,610 0 0 % 0 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
0 0 0 100 % 8,000 

รวมคาใชสอย 180,601.2 188,338.2 0 338,000 

รวมงบดําเนินงาน 180,601.2 188,338.2 0 338,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑการเกษตร 

โครงการจัดซ้ือเครือ่งพนหมอกควัน 0 116,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 116,000 0 0 

รวมงบลงทุน 0 116,000 0 0 
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  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      

โครงการผาตัด-ทําหมันเพ่ือลดจํานวนสุนัขและแมวท่ีเปนสัตว

พาหนะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงราย 

3,000 0 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนองคกรประชาชน             

      
01 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานแมกรณ 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

      
01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานแมกรณ  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข    
20,000 20,000 0 0 % 0 

      
02 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 บานเวียง

หวาย ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

      
02 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

      
03 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 บานสวน

ดอก ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

      
03 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 บานสวนดอก  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

      
04 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานแมสาด 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 
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04 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานแมสาด 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

05 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานเมือง

รวง ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

05 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานเมืองรวง 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

06 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 บานปางมุง 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

06 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 บานปางมุง 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

07 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

07 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

08 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 บานใหม 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

08 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8 บานใหม  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

09 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 บานปาง

กอก ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 100 % 20,000 

09 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 บานปางกอก 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 
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10 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10  

บานปางริมกรณ ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10 บานปางริมกรณ  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

11 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11  

บานปางปาออ ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 บานปางปาออ  

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

12 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12  

บานหนองเขียว ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12 บานหนองเขียว 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

13 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13  

บานปาสักทอง ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 20,000 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13 บานปาสักทอง 

ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข  
20,000 20,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 263,000 260,000 0 260,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 263,000 260,000 0 260,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 443,601.2 564,338.2 0 598,000 
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งานโรงพยาบาล             

  งบดําเนินงาน             

  คาวัสดุ             

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 34,000 0 0 0 % 0 

รวมคาวัสดุ 34,000 0 0     0 

รวมงบดําเนินงาน 34,000 0 0     0 

รวมงานโรงพยาบาล 34,000 0 0     0 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    รายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ             

      โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการพนหมอกควันในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ 0 0 140,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 
0 0 25,000 -100 % 0 

      โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ ในตําบลแมกรณ 0 0 10,000 -100 % 0 

      โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 0 0 5,000 -100 % 0 

      
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  
0 0 60,000 -100 % 0 
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เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยรานารี 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 

ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
0 0 6,000 -100 % 0 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
0 0 30,000 -100 % 0 

โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง 
0 0 44,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0 0 355,000 0 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 355,000 0 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

01 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1  

บานแมกรณ ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

02 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 2 

บานเวียงหวาย ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

03 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 3 

บานสวนดอก ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 
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04 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 4  

บานแมสาด ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

05 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 5  

บานเมืองรวง ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

06 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 6  

บานปางมุง ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

07 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 7  

บานฝงหม่ิน ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

08 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 8  

บานใหม ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

09 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 9  

บานปางกอก ตามโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 20,000 -100 % 0 

10 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 10 

บานปางริมกรณ ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

11 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 11 

บานปางปาออ ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

12 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 12 

บานหนองเขียว ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 
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13 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมุท่ี 13 

บานปาสักทอง ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 260,000 0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 260,000 0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 615,000 0 

รวมแผนงานสาธารณสุข 477,601.2 564,338.2 615,000 598,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
0 0 40,000 -50 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0 0 40,000 20,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 20,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0 40,000 20,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 40,000 20,000 



71

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 658,115.81 762,540 0 0 % 0 

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0 

คาตอบแทนพนักงานจาง 798,680 832,920 0 0 % 0 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 71,560 64,860 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,570,355.81 1,702,320 0 0 

รวมงบบุคลากร 1,570,355.81 1,702,320 0 0 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
50,150 79,300 0 0 % 0 

คาเชาบาน 84,580 102,000 0 0 % 0 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 6,000 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 141,330 187,300 0 0 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 2,700 5,000 0 0 % 0 
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รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,107.19 0 0 0 % 0 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 653,900 560,515 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 670,707.19 565,515 0 0 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 16,659 19,994 0 0 % 0 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28,145 15,430 0 0 % 0 

วัสดุกอสราง 12,975 337,645 0 0 % 0 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,600 0 0 0 % 0 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 44,154.9 40,519.6 0 0 % 0 

วัสดุคอมพิวเตอร 14,800 13,960 0 0 % 0 

รวมคาวัสดุ 124,333.9 427,548.6 0 0 

รวมงบดําเนินงาน 936,371.09 1,180,363.6 0 0 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

โครงการจัดซ้ือชั้นวางแฟมต้ัง 40 ชอง 0 16,500 0 0 % 0 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 10,580 0 0 % 0 
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ครุภัณฑการเกษตร 

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

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบจม (Submersible pump) 

 - ขนาด 2 แรงมา ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380 โวลท      

50 เฮิรต เครื่องสูบน้ําแบบไฟฟาชนิดจุมใตน้ํา ขนาด 2      

แรงมา หรือ 1.1 กิโลวัตต ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380    

โวลท 50 เฮิรต โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังน้ี        

4.1 เปนเครื่องสูบน้ําท่ีสามารถใชติดต้ังลงในบอบาดาล      

ขนาด 6 น้ิว ได        

4.2 มีตัวเรือนสูบ (Casing)        

4.3 มีเพลา (Shaft) 

4.4 มีเช็ควาลวในตัว        

4.5 เปนเครื่องสูบน้ําท่ีสามารถสูบน้ําไดปริมาณไมนอยกวา  

3 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง (m3/h)        

4.6 เปนมอเตอรไฟฟาจุมใตน้ําชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส       

แรงดัน 380 โวลต (+/-10%) 50 เฮิรต ใหกําลังไมนอย     

กวา 2 แรงมา หรือ 1.1 กิโลวัตต ความเร็วรอบระหวาง     

2,700 ถึง 3,000 รอบ/นาที         

4.7 มีใบพัด 14 ใบพัด         

4.8 ขนาดทอสงน้ํา 1 ? น้ิว         

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด        

0 24,500 0 0 % 0 
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จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบจม (Submersible Pump) ขนาด 3 

แรงมา ขนาดทอ 2 น้ิว 14 ใบพัด ไฟฟา 380 โวลท พรออุปกรณ 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในระบบประปาหมูบาน บานปางกอก ม.

9 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดและสวนราชการเจาของโครงการ/

งบประมาณ ไดทําการสืบราคาจากผูประกอบการมาแลวไมนอย

กวา 3 ราย เพ่ือใหไดราคาท่ีเหมาะสมและคุณลักษณะของ

ครุภัณฑท่ีตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด  

0 37,000 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงชนิดหัวปมทําจากสแตนเลส 5.5 

แรงมา ขนาดทอ 11/2  -  21/2 น้ิว ไฟฟา 380 ใชสําหรับระบบ

ประปาหมูบาน บานปางกอก ม.9 จัดซ้ือตามราคาทองตลาด ซ่ึง

นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ ท้ังน้ีเพ่ือใหตรงกับการใชงาน การ

แกไขปญหา และตรงกับความตองการของประชาชน บานปาง

กอก หมูท่ี 9 และสวนราชการเจาของโครงการ/งบประมาณ ได

ทําการสืบราคาจากผูประกอบการมาแลวไมนอยกวา 3 ราย 

เพ่ือใหไดราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑท่ีเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงคของการใชงาน  เกิดประสิทธิภาพและและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

0 28,000 0 0 % 0 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล  4,900 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑโรงงาน 

โครงการจัดซ้ือสวานไขควงไรสาย  9,990 0 0 0 % 0 
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สวานกระแทก จํานวน 1 ตัว งบประมาณ  4,000 บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 

คุณสมบัติ 

1. กําลังไฟฟา 430W

2. มีโหมดการทํางาน 2 ระบบ(เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีต)

3. ปรับหมุนไดซายขวา

4. มาพรอมชุดกลอง

5. ชุดดอกสวาน+ดอกไขควง

สมรรถนะการเจาะ 

1. คอนกรีต 13 มม.

2. เหล็ก 13 มม.

3. ไม 18 มม.

0 3,990 0 0 % 0 

สวานโรตารี่ จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท 

จัดซ้ือตามราคาทองตลาด        

คุณสมบัติ         

1.มีความทนทาน

2.ทํางานได3 แบบ คือแบบหมุนอยางเดียว,กระแทกอยางเดียว

และหมุนพรอมกระแทก 

3.ความเร็วของการหมุนกลับเหมือนกับการหมุนปกติ

4.สามารถเปล่ียนดอกสวานไดงายดวยปุมสไลด

5.สวิทยเปด-ปดขนาดใหญและมีปุมล็อกการทํางานตอเน่ือง

6.มีไฟ LEDสองชิ้นงาน เพ่ือความสวาง

7. ใชกับถาน CB-325 Specification

0 8,900 0 0 % 0 
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8.กําลังไฟฟาท่ีใช 780w

9.ความสามารถคอนกรีต 24 มม.(15/16")

10.ความสามารถ เหล็ก 13 มม.(1/2")

11.ความสามารถ ไม 32 มม.(1-1/4")

12.อัตราเจาะกระแทกตอนาที0 - 4,500

13.ความเร็วรอบตัวเปลา(rpm)0 - 1,100

14.ขนาดเครื่อง (มม.)370x84x214 มม.

15.(ยาวxกวางxสูง)         

14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")  

15. คุณลักษณะ มีกลองเก็บเครื่อง+ชุดดอกสวาน

ครุภัณฑสํารวจ 

จัดซ้ือกลองวัดมุม แบบอิเล็กทอรนิกส   

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)         

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564    

0 103,000 0 0 % 0 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader)  
690 0 0 0 % 0 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

0 21,900 0 0 % 0 
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พฤษภาคม 2563 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

รวมคาครุภัณฑ 15,580 275,370 0 0 

รวมงบลงทุน 15,580 275,370 0 0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,522,306.9 3,158,053.6 0 0 

งานไฟฟาและประปา 

งบลงทุน 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตวางทอระบบประปาภูเขาหวยนํ้าริน  บานปางรมิกรณ  

หมูที่ 10 
0 266,000 0 0 % 0 

โครงการงานกอสรางผนังปองกันตล่ิงพัง พรอมขุดลอกเศษวัชพืชลําเหมือง

สาธารณประโยชน บานปางกอก หมู 9 
0 78,500 0 0 % 0 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบานแหลงนํ้าหนองชางคต  บานมใหม  

หมูที่  8 

ปริมาณงานกอสราง  กอสรางโรงสูบนํา้ 1 โรง ,ขยายเขตไฟฟา 1 งาน  

พรอมขยายทอพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 1,100 เมตร  สถานทีก่อสราง  หนองชางคต 

บานใหม  หมูที ่8 ตําบลแมกรณ อําเภอเมอืงเชยีงราย  จังหวัดเชียงราย   

0 299,000 0 0 % 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 643,500 0 0 

รวมงบลงทุน 0 643,500 0 0 

รวมงานไฟฟาและประปา 0 643,500 0 0 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 

(10)โครงการจัดการส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการขยะ 0 48,612 50,000 0 % 50,000 

(6)โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะ 13 หมูบาน 
0 383,511 0 0 % 0 

(7)โครงการ "Big Cleaning Day  ประจําปงบประมาณ 2564" 0 31,580 0 0 % 0 

(8)โครงการขนสงกอนพลาสติก และกอนกลองนมไปจําหนาย 0 3,500 0 0 % 0 

(9)โครงการยกยองครัวเรือนตนแบบในการบริหารจัดการขยะ

และรักษาส่ิงแวดลอม 
0 88,200 0 0 % 0 

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 15,000 100 % 30,000 

โครงการจัดการส่ิงแวดลอมและการคัดแยกขยะ 54,810 0 0 0 % 0 

โครงการติดตามประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก

ขยะในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลแมกรณ 
224,652 0 0 0 % 0 

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะ

และกําหนดทิศทางการบริหารจัดการขยะและการดําเนินงาน

การบริหารจัดการขยะ 

0 0 20,000 -100 % 0 

โครงการอบรมอาสามัครทองถิ่นรักษโลก 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 279,462 555,403 105,000 100,000 

รวมงบดําเนินงาน 279,462 555,403 105,000 100,000 
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งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑอื่น 

จัดซ้ือเครื่องอัดขยะพลาสติด (ใชแรงงานคน) 0 0 19,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 19,000 0 

รวมงบลงทุน 0 0 19,000 0 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ 

โครงการ zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ 0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 279,462 555,403 124,000 110,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,801,768.9 4,356,956.6 124,000 110,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 
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โครงการปองกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุมเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส 0 0 5,000 100 % 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ 0 0 5,000 100 % 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 0 0 5,000 100 % 10,000 

โครงการสงเสริมเกษตรกรผูปลูกผักและผลิตอาหารปลอดภัย

ตําบลแมกรณ 
0 0 0 100 % 50,000 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบล

แมกรณ 
0 0 0 100 % 30,000 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบล 

แมกรณ 
12,320 0 30,000 66.67 % 50,000 

โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 0 100,300 0 0 % 0 

โครงการอบรมใหความรูการปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสรางสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจของผูพิการและผูดอยโอกาส 
0 0 5,000 100 % 10,000 

รวมคาใชสอย 12,320 100,300 50,000 210,000 

รวมงบดําเนินงาน 12,320 100,300 50,000 210,000 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
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จัดซ้ือชุดเสียงตามสายพรอมอุปกรณ 0 0 31,400 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 31,400 0 

รวมงบลงทุน 0 0 31,400 0 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

01 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 บานแมกรณ 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

02  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 บานเวียงหวาย 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

03  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3 บานสวนดอก 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

04  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานแมสาด 33,000 30,000 40,000 -70 % 12,000 

05  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานเมืองรวง 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

06  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6 บานปางมุง 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

07  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานฝงหม่ิน 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

08  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 8  บานใหม 31,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

09  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 9 บานปางกอก 31,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

10  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 10  บานปางริมกรณ 33,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

11  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 11 บานปางปาออ 31,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

12  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 12  บานหนองเขียว 33,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

13  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 13  บานปาสักทอง 32,000 30,000 30,000 -60 % 12,000 

14  อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมกรณ 0 0 80,000 -100 % 0 



82

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

16  อุดหนุนศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ 0 0 0 100 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 416,000 390,000 580,000 306,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 416,000 390,000 580,000 306,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 428,320 490,300 661,400 516,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 428,320 490,300 661,400 516,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมกรณประจําป 99,135 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 99,135 0 0 50,000 

รวมงบดําเนินงาน 99,135 0 0 50,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,135 0 0 50,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 
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โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีนาฎศิลปพ้ืนบานลานนา 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการสรงน้ําพระธาตุศรีจอมจันทรประจําตําบลแมกรณ 0 0 5,000 0 % 5,000 

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 500 3,900 % 20,000 

โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา 0 27,655 30,000 0 % 30,000 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 0 0 50,000 0 % 50,000 

โครงการอบรมใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกสามเณรภาค 

ฤดูรอน 
0 0 10,000 0 % 10,000 

โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาเครือขายปราชญชาวบาน 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0 27,655 135,500 155,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 27,655 135,500 155,000 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ 

โครงการปราชญทองถิ่นศิลปสืบสานการเรียนรูสูนวัตวิถี 0 0 10,000 -100 % 0 

โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางดานดนตรี 0 0 20,000 -100 % 0 

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 0 8,000 8,000 0 % 8,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 8,000 38,000 8,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 8,000 38,000 8,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 0 35,655 173,500 163,000 
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

โครงการจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตําบล

แมกรณ 
0 0 0 100 % 50,000 

โครงการจางเหมาทําซุมปายแผนท่ีแหลงทองเท่ียวตําบลแมกรณ 0 0 0 100 % 25,000 

โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ี

ราชการภายในตําบลแมกรณ 
28,546 0 10,000 400 % 50,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  สถานท่ีทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  

ทามวงขาว  บานแมสาด หมูท่ี  4 
0 0 15,000 -33.33 % 10,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  

หนองชางคต บานใหม  หมูท่ี  8 
25,050 0 15,000 100 % 30,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว แหลงอนุรักษพันธุปลา 

วังปลาจาด หมูท่ี 9 
0 0 0 100 % 20,000 

โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  บานเมืองรวง หมูท่ี 5 32,728.09 0 0 0 % 0 

โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชนบานเมืองรวง หมูท่ี 5 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชนบานแมสาด หมูท่ี 4 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาใชสอย 86,324.09 0 40,000 205,000 

รวมงบดําเนินงาน 86,324.09 0 40,000 205,000 
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รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 86,324.09 0 40,000     205,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 185,459.09 35,655 213,500     418,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 804,900 75.59 % 1,413,360 

    เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 857,880 2.94 % 883,080 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 54,600 0 % 54,600 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 1,759,380     2,393,040 

รวมงบบุคลากร 0 0 1,759,380     2,393,040 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 40,000 0 % 40,000 

    คาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    คาเชาบาน 0 0 102,000 -29.41 % 72,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 0 8,800 -45.45 % 4,800 

รวมคาตอบแทน 0 0 155,800     121,800 
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คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาอื่น ๆ 0 0 5,000 0 % 5,000 

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 
0 0 5,000 0 % 5,000 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -50 % 20,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 335,000 -85.07 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0 0 385,000 80,000 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

วัสดุกอสราง 0 0 50,000 0 % 50,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 0 0 60,000 -50 % 30,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 15,000 0 % 15,000 

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 175,000 145,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 715,800 346,800 
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  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0 0 10,950 -100 % 0 

      จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 0 0 1,800 -100 % 0 

      จัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 0 0 4,900 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 17,650     0 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             

      คาชดเชยสัญญาแบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 100,000 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0 100 % 716,859 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 0     816,859 

รวมงบลงทุน 0 0 17,650     816,859 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,492,830     3,556,699 

งานกอสราง             

  งบลงทุน             

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

       08 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 158,300 0 0 0 % 0 

      "โครงการตอเติมหอง ทํางานงานปองกัน บรรเทาสาธารณภัย" 0 0 238,400 -100 % 0 
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(01) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมกรณ 

หมูท่ี 1 (ซอยบานนายสนม  ดอนเนตร) 
0 0 0 100 % 87,388 

(02) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ  

หมูท่ี 1  (ซอย 1) 
0 0 0 100 % 127,708 

(03) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ  

หมูท่ี 1 (ซอยบานนายสมบูรณพรมมินทร) 
0 0 0 100 % 78,080 

(04) โครงการติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 

แบบโซลาเซลล บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 
0 0 0 100 % 253,669 

(05) โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  บานสวนดอก หมูท่ี 3 0 0 0 100 % 443,722 

(06) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสาด 

หมูท่ี 4 (ซอย 2) 
0 0 0 100 % 281,596 

(07) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองรวง 

หมูท่ี 5 (ซอยบานนายศิรินทร วรรณลักษณ) 
0 0 0 100 % 394,844 

(08) โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  บานปางมุง  หมูท่ี 6 0 0 0 100 % 443,017 

(09) โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน 

บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 
0 0 0 100 % 373,361 

(10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางกอก 

หมูท่ี 9 (ซอย 12) 
0 0 0 100 % 175,318 

(11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางกอก 

หมูท่ี 9 (ซอย 5/1) 
0 0 0 100 % 73,154 

(12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางริมกรณ 

หมูท่ี 10 (ซอย 6/1) 
0 0 0 100 % 148,824 
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(13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบาย

น้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปด   บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10   

(ซอย 8/2) 

0 0 0 100 % 334,513 

      
(14) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบาย

น้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปด  บานปางปาออ หมูท่ี 11  (ซอย 3/1) 
0 0 0 100 % 224,584 

      
(15) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเขียว 

หมูท่ี 12 (ซอยบานนายจะยี จาเงิน) 
0 0 0 100 % 380,367 

      
(16) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองเขียว 

หมูท่ี 12 (ซอยบานนางนามีสือ ส่ือจุย) 
0 0 0 100 % 41,172 

      
01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ   

หมูท่ี 1 (ซอย 2)      
0 389,000 0 0 % 0 

      01 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 199,500 0 0 0 % 0 

      
01) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ  

หมูท่ี 1   
0 0 170,000 -100 % 0 

      
02 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 

(ซอย 4) 
0 222,000 0 0 % 0 

      
02) โครงการกอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไมมี

ฝาปด เพ่ือปองกันตล่ิงพัง  บานสวนดอก หมูท่ี 3 
0 0 359,600 -100 % 0 

      03 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  หมูท่ี 5 200,000 0 0 0 % 0 

      
03 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสวนดอก  

หมูท่ี 3 (ซอยจิตตเมต) 
0 222,000 0 0 % 0 

      
03) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมสาด หมูท่ี 4   
0 0 170,000 -100 % 0 
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04 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสาด  

หมูท่ี 4 (ซอยกลางทุง) 
0 217,000 0 0 % 0 

05 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองรวง หมูท่ี 5 

(ซอยบานนายบุญชวน) 
0 111,000 0 0 % 0 

05 โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน หมูท่ี 7 298,900 0 0 0 % 0 

06 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองรวง หมูท่ี 5 

(ซอยทานตะวัน) 
0 187,000 0 0 % 0 

06 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 112,500 0 0 0 % 0 

06) โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน

บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7 
0 0 200,000 -100 % 0 

07 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  

หมูท่ี 10 
142,500 0 0 0 % 0 

07) โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ปรับปรุงระบบประปาประจําหมูบาน  บานใหม  หมูท่ี 8 
0 0 350,400 -100 % 0 

08) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1

บานปางกอก  หมูท่ี 9 
0 0 230,200 -100 % 0 

09 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 201,600 0 0 0 % 0 

09) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเทิดไท

บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10   
0 0 127,100 -100 % 0 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางริมกรณ 

หมูท่ี 10 (ซอย 7/1) 
0 171,000 0 0 % 0 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 65,300 0 0 0 % 0 
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10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 8

บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 
0 0 224,800 -100 % 0 

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 

(ซอย 8/1) 
0 83,000 0 0 % 0 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 108,800 0 0 0 % 0 

11) โครงการกอสรางโดมอเนกประสงคบริเวณลานฌาปณสถาน

บานปางปาออ หมูท่ี 11 
0 0 240,200 -100 % 0 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปางปาออ  

หมูท่ี 11  (ซอย 2) 
0 218,000 0 0 % 0 

12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายดาวิ

จะเตาะ บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 
0 0 65,600 -100 % 0 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเขียว 

หมูท่ี 12  (ซอย 2) 
0 178,000 0 0 % 0 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานปาสักทอง 

หมูท่ี 13  (เชื่อมตอถนน คสล.เดิม) 
0 309,000 0 0 % 0 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปาสักทอง   

หมูท่ี 13        

ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ พิกัดจุดเริ่มตน โครงการ 

NE576160,2195227 พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ        

 NE576106,2195302  

0 222,700 0 0 % 0 



92

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมุง หมูท่ี 6 

ทางเชื่อมไปยังอางเก็บน้ําหวยแมหาง ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

118.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 472.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ ทางเชื่อมไปยัง อางเก็บน้ํา

หวยแมหาง จุดเริ่มตน ท่ีการเกษตรนายบุญชู พรมสุวรรณ 

จุดส้ินสุด ท่ีการเกษตรพันโทเวหน โกมลธิติ  บานปางมุง หมูท่ี 6 

ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย        

0 0 274,832 -100 % 0 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเขียว  

หมูท่ี 12  ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา  0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 180.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 

จุดเริ่มตนโครงการบานนายดูลา  ปอวา บานไมมีเลขท่ี  ถึง  

จุดส้ินสุดโครงการบานนายจะอื่อ จะทอ บานเลขท่ี 363 บาน

หนองเขียว   หมูท่ี  12  พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ NE 

576295,2196797 พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ NE 

576338,2196782 

0 101,000 0 0 % 0 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองเขียว  

หมูท่ี 12 (ซอยบานนายปญญา ลอสือ) ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 

65.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 195.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ ซอยบาน 

นายปญญา ลอสือ จุดเริ่มตน บริเวณคริสตจักรบานหนองเขียว 

จุดส้ินสุด บานเลขท่ี 148 นายจีระพงค ลอสือ บานหนองเขียว 

หมูท่ี 1         

0 0 113,594 -100 % 0 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางกอก 

หมูท่ี 9 ซอย  4/2 
0 208,000 0 0 % 0 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมี

ฝาปดพรอมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานปางริมกรณ 

หมูท่ี 10 ปริมาณงาน 1.กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดปากราง

กวาง 0.30 ม. ยาว 40.00 ม.  ลึก 0.50 ม. 2.งานรื้อและเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 9.00 ม. หนา 

0.15 ม. จุดเริ่มตน บานนางภาศรี ทิพยนพคุณ บานเลขท่ี  26 

จุดส้ินสุดถึงบานนายอมรพงษ ตุยยวง บานเลขท่ี  24 บานปาง

ริมกรณ หมูท่ี 10 พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ 

47Q569656,2194840 พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 

47Q569648,2194872 พรอมปายโครงการ ตามแบบท่ี     

อบต.กําหนด 

0 145,000 0 0 % 0 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บานเมืองรวง หมูที ่

5 จุดที่ 1 งานร้ือและเทถนน คสล. ชํารุด ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว  

9.50 ม. หนา 0.15  ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 28.50 ตร.ม. จุดเร่ิมตน

บานเลขที่ 24 บานนายสมาน เทพสุภา จุดส้ินสุดบานเลขที่ 113 บาน

นายวิสุทธิ์  เทพสุภา จุดที่ 2 งานวางทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนย 

กลาง 1.00 ม. ยาว 78.00 ม. พรอมบอพักนํ้า  ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

จํานวน 9 บอ จุดเร่ิมตนบานเลขที่ 83 บานนายทวี จันทรเลน 

จุดส้ินสุดบานเลขที่ 113 บานนายวิสุทธิ ์เทพสุภา ซอย 6     

บานเมืองรวง  หมูที ่5 ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 

บานเมืองรวง หมูที่ 5  ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย         

0 0 454,208 -100 % 0 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ปริมาณงาน         

จุดท่ี 1 ถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร   

หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีไมนอยกวา 76.00 ตร.ม.)         

"จุดท่ี 2 ถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 9.10 เมตร "  

หนา 0.15 เมตร (พ้ืนท่ีไมนอยกวา 36.40 ตร.ม.)         

จุดเริ่มตนโครงการ จุดท่ี 1 NE577448,2194519         

จุดส้ินสุดโครงการ NE577430,2194514         

จุดเริ่มตนโครงการ จุดท่ี 2 NE577344,2194326         

จุดส้ินสุดโครงการ NE577343,2194317         

"สถานท่ีกอสราง จุดท่ี 1 บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรของ"     

นางจิ๋น  ศิริชุมภู บานแมกรณ หมูท่ี 1 ตําบลแมกรณ       

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย         

จุดท่ี 2 บริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรของ นางนาง  สงาวงค  

บานแมกรณ หมูท่ี 1 ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย        

0 68,000 0 0 % 0 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการรื้อถนนเดิม พรอมเทถนน 

คสล.ใหม  บานปาสักทอง หมูท่ี 13         

กอสรางถนน คสล. จํานวน 2 จุด ดังน้ี         

จุดท่ี 1 ถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. จุดเริ่มตนบานไมมี

เลขท่ี บานนายสุเทพ ศรีลังกา  

จุดส้ินสุดบานเลขท่ี 158 บานนายชมปอน เอื้องคํา        

จุดท่ี 2 ถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม. หนา 

0 0 305,000 -100 % 0 
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0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 256 ตร.ม. จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 

115  บานนายศรีวรรณ เสียงใหญ จุดส้ินสุดบานไมมีเลขท่ี  

บานนายยอด ปนนา ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  

บานปาสักทอง หมูท่ี 13 ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย         

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,487,400 3,051,700 3,523,935 3,861,317 

รวมงบลงทุน 1,487,400 3,051,700 3,523,934.64 3,861,317 

รวมงานกอสราง 1,487,400 3,051,700 3,523,934.64 3,861,317 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,487,400 3,051,700 6,016,764.64 7,418,016 

แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการใหความชวยเหลือ

เกษตรกรผูมีรายไดนอย 
0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

รวมคาใชสอย 0 0 30,000 10,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 10,000 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0 0 30,000 10,000 
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งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
            

      โครงการ 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย ใสใจส่ิงแวดลอม 12,500 0 0 0 % 0 

      โครงการจัดต้ังเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาและหมอกควัน 0 0 27,000 -100 % 0 

      
โครงการบํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 ถนนสวย ใสใจส่ิงแวดลอม 

ถนนสายบานเวียงหวายถึงบานสวนดอก 
0 6,360 10,000 150 % 25,000 

      โครงการปลูกปาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 3,669.4 9,550 10,000 0 % 10,000 

      โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 0 9,850 9,000 11.11 % 10,000 

      โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปาและจัดทําแนวกันไฟ 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการรณรงคลดการเผา ลดหมอกควัน 4,500 0 0 0 % 0 

      

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒนรัฐสีมา 

0 0 5,000 200 % 15,000 

รวมคาใชสอย 20,669.4 25,760 81,000     80,000 

รวมงบดําเนินงาน 20,669.4 25,760 81,000     80,000 
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งบลงทุน 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกลําน้ํา(แมกรณ)ท่ีไหลผานหมูบานฝงหม่ิน  

หมูท่ี 7 

ปริมาณงาน กวาง 35.00 ม. ยาว 36.00 ม. ขุดลึกเฉล่ีย 1.20 

ปริมาณงานดินขุด 1,512 ลบ.ม. สถานท่ีกอสราง ลําน้ําแมกรณ 

บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 62,648 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 62,648 0 

รวมงบลงทุน 0 0 62,647.75 0 

รวมงานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 20,669.4 25,760 143,647.75 80,000 

รวมแผนงานการเกษตร 20,669.4 25,760 173,647.75 90,000 

รวมทุกแผนงาน 36,753,140.53 40,778,572.36 44,500,000 47,790,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย   จังหวดัเชียงรำย 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,790,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 15,776,628 บาท 

งบกลาง รวม 15,776,628 บาท 

งบกลาง รวม 15,776,628 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 140,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงำนจ้ำง 
อบต.แม่กรณ์   
    - 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 เรื่องกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561        

2. ตำมหนังสือ ที ่รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2561
 เรื่องกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 11,368,800 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในต ำบลแม่กรณ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
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และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 118 ล ำดับที่ 1  

เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 2,359,200 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยควำมพิกำรในต ำบลแม่กรณ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ย
ควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2566)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 118 ล ำดับที่ 2 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 138,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต ำบลแม่กรณ์ โดยผู้ป่วยเอดส์
จะต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว และมี
ควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแลไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ควำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ  
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 118 ล ำดับ  3 

เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 932,970 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชน เช่น วำตภัย  อุทกภัย อัคคีภัยและ
สำธำรณะภัยต่ำง ๆ ฯลฯ หำกไม่รีบด ำเนินกำรจะเกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ หรือประชำชนใน
เขตพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์  ได้รับควำมเดือดร้อนหำกไม่รีบด ำเนินกำร



100 

แก้ไขปัญหำ และอ่ืนๆ ฯลฯ 
     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญพนักงำนครู (ช.ค.บ.) จ ำนวน 36,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญพนักงำนครู 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพ
ผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนำยน  2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนครู จ ำนวน 84,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนครู ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนำยน  2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 475,358 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) ค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำร
รำยรับไม่รวมเงินอุดหนุน  
-  ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556  
-  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  
-  ตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22         
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ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน  2564 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 32,300 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   1. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตรำตำมจ ำนวนที่
ส่วนกลำงจัดสรรให้) ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์   
   2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม (อัตรำตำมจ ำนวนที่
ส่วนกลำงจัดสรรให้) 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 

      

    เงินสมทบตำมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบ ตำมโครงกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
     -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  
     -  ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิน่หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
     -  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 7,534,540 บาท 

งบบุคลากร รวม 5,854,740 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท 

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกอบต.และรองนำยก
อบต.แม่กรณ์  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน
นำยก 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. เลขำนุกำรนำยก 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
นำยก อบต.  และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ. 2554 และ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,281,600 บำท 

      

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

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,888,420 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,078,420 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.ที่ มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น         

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์ และหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
    - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 540,000 บำท 

      

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

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

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

งบด าเนินงาน รวม 1,548,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 100,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ดังนี้ 
(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว้  10,000 บำท 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์ก ำปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
(2) ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพ่ึงพิง ตั้งไว้ 80,000 บำท 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 
2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0819.2/0803 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2563 
-  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
2318 ลงวันที่ 21 เมษำยน  2564 
(3) ค่ำตอบแทนต่ำง ตั้งไว้  10,000 บำท ดังนี้ 
- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรักษำควำมเจ็บป่วยนอกเวลำ
รำชกำรและในวันหยุดรำชกำร (แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์) 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ ำปี
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งบประมำณ พ.ศ. 2566 
- ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
- ค่ำป่วยกำร อปพร. 
- ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
- ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
- ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง 
- เงินรำงวัล 
- เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2553 เรื่องกำรเบิกค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ –  รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำร 
กำรบันทึกข้อมูล จปฐ.ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

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

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 66,000 บำท 

      

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

      

   ค่าใช้สอย รวม 722,000 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 
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่ำเช่ำทรัพย์สิน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) เช่นค่ำเช่ำ
สังหำริมทรัพย์ , ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  และค่ำเช่ำทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ 
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 - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน  2565 เรื่องซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

1.เพ่ือจ่ำยเป็น
    1.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำนิเทศ
งำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำเป็นต้องจ่ำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยว เนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่ำบริกำร
ด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นเกี่ยวข้อง 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 และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยว ข้อง 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,  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

    ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 30,000 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. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  หน้ำ 149 ล ำดับที่ 6 

      

    
โครงกำรประชุมประชำคม,กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำและผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น และผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553  
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 144 ล ำดับที่ 1 

โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหำร พนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร และพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหำรพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงและ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
     - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 145 ล ำดับที่ 2 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
     (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
     หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   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  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

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

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

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

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ค่ำอะไหล่และ
ชิ้นส่วนที่เสียหำย  เช่น  ไขควง ประแจ  แม่แรง แบตเตอรี่   
ยำงนอก  ยำงใน  ตลับลูกปืน  น้ ำมันเบรก  ผ้ำเบรก  หม้อน้ ำ
รถยนต์ และวัสดุอ่ืน ๆ ของรถยนต์  รถตู้  รถจักรยำนยนต์   
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รถน้ ำอเนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

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

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 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  หมู่ที่ 13 , ศูนย์ต่อสู้เอำชนะยำเสพติด  กิจกำร
ประปำหม้อแปลงไฟฟ้ำ กิจกำร/ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่กรณ์ ฯลฯ 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์  ฯลฯ 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์, ค่ำธนำณัติ ,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   



113 

งบลงทุน รวม 16,800 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,800 บาท 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

จัดซื้อตู้บำนเลื่อนกระจก 5 ฟุต จ ำนวน 16,800 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อตู้บำนเลื่อน
กระจก จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,400 บำท 
-  ขนำด 1491(W) x 408(D) x 878(H) cm. 
-  บำนเลื่อนเปิด – ปิดได้ มือจับฝังพร้อมกุญแจล็อค  
-  หน้ำบำนเป็นกระจกใส สำมำรถมองเห็นสิ่งของภำยในได้ 
-  มีชั้นปรับระดับ 2  แผ่น แบ่งเป็น 3 ชั้น 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 

โครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมของส่วน
รำชกำรและองค์กรจังหวัดเชียงรำย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย  
ตำมโครงกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
ของส่วนรำชกำรและองค์กร  จังหวัดเชียงรำย   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566   
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  6 หน้ำ 150 ล ำดับ 8 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมือง
เชียงรำย 

จ ำนวน 45,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย  
ตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ   
อ ำเภอเมืองเชียงรำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 6 หน้ำ 12 ล ำดับ 1  

  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 2566  
ที่ด ำเนินกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและท่ีมอบหมำยให้
หน่วยงำนอื่น ๆ ด ำเนินกำร ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  6 หน้ำ 152 ล ำดับ 1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 657,560 บาท 

งบบุคลากร รวม 597,560 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 597,560 บาท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 317,700 บำท 

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

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 279,860 บำท 

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

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2559  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,312,280 บาท 

งบบุคลากร รวม 2,313,180 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,313,180 บาท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,990,140 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.ที่ มท 0809.2/
ว 138 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 ำนวยกำรกองคลัง  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 245,040 บำท 

(1) ค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจสังกัด กองคลัง 
(2)ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป (คนงำนทั่วไป) 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
(คนงำนทั่วไป) สังกัด กองคลัง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 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.)พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  สังกัดกองคลัง 
     - 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 960,800 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 331,800 บาท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่   
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง
ปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ ฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 264,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 37,800 บำท 

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

ค่าใช้สอย รวม 479,000 บาท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

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

ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 339,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 5,000 บำท 

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

      

    1).ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 80,000 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 20,000 บำท 

      

  1.)ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีประจ ำปี 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
ภำษ ีประจ ำปี 2566 เช่น กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี   
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. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  6  หน้ำ 146  ล ำดับที่  3 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ของวัสดุ 
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของ
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และค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย) ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติดังนี้ 
   (1)ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
   (2)ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้
จ่ำยจำกค่ำวัสดุ)  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อน้ ำมันดีเซล, น้ ำมันเบนซิน , 
น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี  ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
    1.วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่
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ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิด
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ   
    2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมด แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้นหรือไม่คงสภำพเดิม  
    3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุง
ปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
       - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           

  งบลงทุน รวม 38,300 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,300 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    โครงกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 2 ตัว รำคำตัวละ 
2,500 บำท  
รำยละเอียดประกอบด้วย 
-  พนักพิงและท่ีนั่งหุ้มหนังสังเครำะห์ 
-  ที่วำงแขนโครงพลำสติกขึ้นรูป 
-  ขำเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อ 
-  เก้ำอ้ีสำมำรถหมุนได้รอบตัว 
-  เก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับด้วยระบบ Gas Liftimg 
-  ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 55 เซนติเมตร 
-  ขนำดควำมลึก ไม่น้อยกว่ำ 58 เซนติเมตร 
-  ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
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    โครงกำรจัดซื้อตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจกขนำด  5 ฟุต จ ำนวน 8,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน
กระจก  ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 1 หลัง รำคำ  8,400 บำท 
-  ขนำด 1491(W) x 408(D) x 878(H)  
-  บำนเลื่อนเปิด – ปิดได้ มือจับฝังพร้อมกุญแจล็อค  
-  หน้ำบำนเป็นกระจกใส สำมำรถมองเห็นสิ่งของภำยในได้ 
-  มีชั้นปรับระดับ 2  แผ่น แบ่งเป็น 3 ชั้น 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับส ำนักงำน  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  16,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 3.5 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
-  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 MB 
-  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
-  มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
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หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก(External) 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-  สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  
และ Bluetooth 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำชนิด Network 
แบบที่ 1 

จ ำนวน 8,900 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ  
ชนิด Network  แบบที่ 1 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-  มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ
ต่อนำที (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 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำน
ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-  มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
-  สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด
ของกระดำษเองได้ 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 180,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,600 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 180,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ ในต ำแหน่ง  
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  
   - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,619,220 บาท 

งบบุคลากร รวม 693,420 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 693,420 บาท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 256,860 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 364,560 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจในต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ป้องกัน  ,พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ และพนักงำนดับเพลิง  
(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 925,800 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 63,800 บาท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับพนัก 
งำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 

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 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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     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง   
ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง   
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์เห็นควร  ฯลฯ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 165,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องสำธำรณภัยให้กับประชำชนในพื้นที่ต ำบล 
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
สำธำรณภัยให้กับประชำชนในพื้นที่ต ำบลแม่กรณ์  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4 หนำ้ 124 ล ำดับ 6 

โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน  
และระงับอัคคีภัยในสถำนที่รำชกำร    
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 หน้ำ  124 ล ำดับ  7 

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์  4 หนำ้ 125 ล ำดับ 8 

โครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำมสงบเรียบร้อยต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมชุดรักษำควำม
สงบเรียบร้อยต ำบลแม่กรณ์ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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     - ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 122  ล ำดับ 2 

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักยภำพและควำมรู้ให้แก่ อปพร. 
และประชำชนต ำบลแม่กรณ์ทุกภำคส่วน 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนและ 
เพ่ิมศักยภำพและควำมรู้ให้แก่ อปพร.และประชำชนต ำบล 
แม่กรณ์  ทุกภำคส่วน ประจ ำปีงบประมำณ 2566  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 4 หน้ำ  122 ล ำดับ 1 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อที่นอน ขนำด 3.5 ฟุต  
จ ำนวน 4 ผืน ๆ ละ 3,000 บำท และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
คุณลักษณะ 
ขนำด 3.5 ฟุต หรือ 105 เซนติเมตร 
 (3.5 x 6.5 ฟุต หรือ 105 x 198 เซนติเมตร) 
ท ำควำมสะอำดได้มีน้ ำหนักเบำ ไม่เป็นฝุ่น ไม่เก็บควำมชื้นดูแล
รักษำง่ำย 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

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

วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

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

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วำล์วน้ ำดับเพลิง 
ท่อสำยส่งน้ ำ  สำยดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ 
    - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

 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 2566    
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557  
เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 123 ล ำดับ 4 

      

    โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2566 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 
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     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 123 ล ำดับ 5 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,125,232 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,774,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,774,200 บาท 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,012,200 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลในหน่วยงำนกอง
กำรศึกษำ ศำสนำฯ ในต ำแหน่ง ผอ.กองกำรศึกษำ, นักวิชำกำร
ศึกษำ,เจ้ำพนักงำนธุรกำร เจ้ำพนักงำนพัสดุ รวม 4 ต ำแหน่ง 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ 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 ศำสนำฯ 
     - 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.ที่ 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.ที่ มท 0809.2/
ว138   ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบด าเนินงาน รวม 335,032 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 85,500 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2566  
     - 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 48,000 บำท 

      

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

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 22,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 

ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
     - ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

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

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  กองกำรศึกษำ ฯ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 109,532 บาท 

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 70,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เครื่องใช้ต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ 
หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำยเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 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  น้ ำมันเบรก ผ้ำเบรก  
หม้อน้ ำรถยนต์ และวัสดุอ่ืน ๆ ของรถยนต์  รถตู้   
รถจักรยำนยนต์  รถน้ ำอเนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 3,000 บำท 

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

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 28,532 บำท 

      

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

      

  งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน  จ ำนวน  1 เครื่อง  รำคำ  16,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 3.5 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel  
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และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ แบบติดตั้ง
ภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11ac)และ
Bluetooth 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,208,924 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,758,140 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,758,140 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,902,180 บำท 

      

  (1)โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
ตั้งไว้   1,098,360  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  คร ูและครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอบต.แม่กรณ์, ครู คศ.2  
ครูผู้ช่วย รวม 4 อัตรำ  
(2)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์   
ตั้งไว้  803,820  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
แม่กรณ์ ต ำแหน่ง  คร ูคศ.2  รวม 2 อัตรำ  
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 

      



138 

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 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 168,000 บำท 

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

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 573,960 บำท 

(1)โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์  
   1.1  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ตั้งไว้  141,960  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 
     - ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   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 ตั้งไว้  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 ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,412,704 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 14,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

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

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชครูผู้ดูแลเด็ก  
ศพด.      
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,120,010 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ จ ำนวน 98,540 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 
9 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต.แม่กรณ์ และโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ เช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่มส ำหรับ
ผู้ด ำเนินกำร และผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ค่ำวัสดุกีฬำพื้นบ้ำนที่ใช้ใน
กำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับจัดกิจรรม   
และจัดซื้อสิ่ง ของส ำหรับเด็ก เช่น  สมุด ปำกกกำ ดินสอ  ขนม  
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ของใช้อ่ืนที่จ ำเป็น ฯลฯสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่
โรงเรียน 
     -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2564 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 58  ล ำดับที่  8 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของอบต.แม่กรณ์  และโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์  เช่น ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  ส ำหรับผู้ด ำเนินกำร และ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับจัด 
กิจกรรม  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 59 ล ำดับที่  9 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 981,470 บำท 

(1) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่กรณ์ จ ำนวน 428,400 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่กรณ์ (จัดสรรให้ในอัตรำมื้อละ 21 บำทต่อคน)  
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนำยน  2565  
จ ำนวน 200 วัน  จ ำนวน 102 คน (102*21*200=428,400 บำท) 
(2)  ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
แม่กรณ์ จ ำนวน 195,510 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลแม่กรณ์ (จัดสรรให้ในอัตรำมื้อละ 21 บำทต่อคน) 
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนำยน  2565  
จ ำนวน 245 วัน จ ำนวน 38 คน (38*245*21= 195,510 บำท) 
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(3) ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  
จ ำนวน 9,600  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 
(4) ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน Wireless Fidelity: WIFI  
7,200 บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนใน
สังกัด อปท.   
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 
     (5.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  156,400 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว) 
โรงเรียนสังกัด อปท.  (ระดับอนุบำลศึกษำ)  
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนำยน  2565  
จัดสรรให้คนละ 850 บำท/ภำคเรียน  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 92 คน (850*2*92=156,400 บำท) 
     (5.2) ค่ำหนังสือเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  18,400  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565  จัดสรรให้คนละ 200 บำท/ปี   
จ ำนวน 92 คน (200*92=18,400 บำท) 
     (5.3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  18,400 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 

      

  ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565  
จัดสรรให้คนละ 100 บำท/ภำคเรียน  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 92 คน (100*2*92=18,400 บำท) 
     (5.4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  27,600 บำท 
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     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท.   
(ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 จัดสรรให้คนละ 300 บำท/ปี   
จ ำนวน 92 คน (300*92=27,600 บำท) 
     (5.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. จ ำนวน  39,560 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับโรงเรียน
สังกัด อปท. (ระดับอนุบำลศึกษำ) ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565  
จัดสรรให้คนละ 215 บำท/ภำคเรียน  จ ำนวน 2 ภำคเรียน   
จ ำนวน 92 คน (215*2*92=39,560 บำท)  
(6)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด.) ดังนี้  
     (6.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  ส ำหรับ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 57,800 บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  (รำยหัว)  
จัดสรรส ำหรับเด็ก 2-5 ปี อัตรำคนละ 1,700 บำทต่อปี   
จ ำนวน 34 คน (1,700*34=57,800 บำท)  
     (6.2) ค่ำหนังสือเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  4,000  บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี   
จ ำนวน 20 คน (200*20=4,000 บำท) 
     (6.3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  6,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี   
จ ำนวน 20 คน (200*20=4,000 บำท) 
     (6.4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  6,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 300 บำทต่อปี   
จ ำนวน 20 คน (300*20=6,000 บำท) 
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     (6.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  8,600  บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กต ำบลแม่กรณ์ 
จัดสรรส ำหรับเด็ก 3-5 ปี อัตรำคนละ 430 บำทต่อปี  
จ ำนวน 20 คน (430*20=8,600 บำท) 
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 56 ล ำดับที่ 5  

โครงกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ  56  ล ำดับที่  5 

ค่าวัสดุ รวม 1,257,894 บาท 

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล
แม่กรณ์ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนำด
เล็ก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ  หมึกพิมพ์เครื่องถ่ำย
เอกสำร วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ 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  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1,142,894 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้ 
(1) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  20,000 บำท  
เช่น หม้อ  กระทะ กะละมัง  แปรง  ไม้กวำด  แก้วน้ ำ  จำน  
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ชำม ช้อน ชุดกำแฟ สบู่  ผงซักฟอก  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกลิ่น  
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) ค่ำอำหำรเสริม (นม)  จ ำนวน 1,122,894 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอำหำรเสริม  (นม) 
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. ,เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1–ป.6 
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 
 จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.  
เด็กอนุบำล และเด็ก ป.2 - ป.6 ในอัตรำคนละ 7.37 บำท 
จ ำนวน  260 วัน  (จ ำนวน 52 สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน 
เว้นวันเสำร ์– อำทิตย์) 
ประกอบด้วย 
   1. โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)  ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์   
จ ำนวน  3  แห่ง  แยกเป็น 
1.  โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์        จ ำนวน 227 คน    
2.  โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์   จ ำนวน   103 คน       
3.  โรงเรียนบ้ำนปำงคึก         จ ำนวน 116 คน 
     จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น 446 คน    
   2.  ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  102  คน 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์ 
จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  38  คน  
   รวมจ ำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบำล  
และเด็ก ป.1 – ป.6  ในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ท้ังสิ้น  586  คน  

      

  (586x7.37x260=1,122,893)  ตั้งไว้ 1,122,893 บำท 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
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เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 57  ล ำดับที่  7  

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

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

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

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

      

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

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

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

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

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริหำรอินเตอร์เน็ตและค่ำเช่ำพ้ืนที่อินเตอร์เน็ต 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

งบลงทุน รวม 144,880 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 144,880 บาท 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 8,760 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน สีด ำ  
จ ำนวน  4  ตัว ๆ ละ 2,190 บำท 
 -  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm. 
 -  ขำเก้ำอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ 
 -  เก้ำอ้ีบุด้วยฟองน้ ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน  
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด  

จัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 25,200 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อน
กระจก จ ำนวน 3 หลัง ๆ ละ 8,400 บำท 
-  ขนำด 1491(W) x 408(D) x 878(H) cm. 
-  บำนเลื่อนเปิด – ปิดได้ มือจับฝังพร้อมกุญแจล็อค  
-  หน้ำบำนเป็นกระจกใส สำมำรถมองเห็นสิ่งของภำยในได้ 
-  มีชั้นปรับระดับ 2  แผ่น แบ่งเปน็ 3 ชั้น 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
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    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 11,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,700 บำท 
-  มีมือจับชนิดบิด 
-  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
-  คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุสำหกรรม (มอก.)  
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณฉบับ
เดือน ธันวำคม  2564 
 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

    จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 29,900 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  29,900 บำท 
-  เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉำย
ภำพ จำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
-  ใช้ 3D  DLP หรือ 3  LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
-  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนำด 4,000 ANSI Lumens 
จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณฉบับ  
เดือนธันวำคม 2564 

      

    จัดซื้อชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตำมสำย จ ำนวน 36,620 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตำมสำย  
จ ำนวน  1 ชุด รำคำ  36,620 บำท 
ประกอบด้วย  
-  เครื่องขยำยเสียง  1 เครื่อง 
-  ล ำโพง 400 วัตต์ จ ำนวน 3 ตัว 
-  สำยล ำโพง 200 เมตร 
-  ไมโครโฟน ประกำศ 2 ตัว 
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 16,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  16,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก  
(2 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ ในกรณีที่
ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n,ac) 
และ Bluetooth  
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
ส ำนักงำน  จ ำนวน  1 เครื่อง รำคำ  17,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก  
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร  
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อย กว่ำ 4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,893,200 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,893,200 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันในโรงเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงคึก เพ่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำร
เกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2563 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  หน้ำ  85  ล ำดับที่ 1 

      

    โครงกำรค่ำยวิชำกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์  เพ่ือด ำเนินงำนตำม
โครงกำรค่ำยวิชำกำรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโรงเรียน
บ้ำนแม่กรณ์ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2563 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  หน้ำ  65  ล ำดับที่ 16 

      

    
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 1,873,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์   
ตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ จัดสรรให้เด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบำล  และเด็ก ป.1 – ป.6   
ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันที่  1  มิถุนำยน  2565  
จัดสรรในอัตรำคนละ 21 บำท แยกเป็น 
(1) ร.ร. สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) จ ำนวน  200 วัน   
ภำยในเขตต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน  3  แห่ง  
ตั้งไว้  1,701,000 บำท  
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1.  โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์        จ ำนวน  227 คน   
2.  โรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์   จ ำนวน    103 คน 
3.  โรงเรียนบ้ำนปำงคึก          จ ำนวน 116 คน 
รวมจ ำนวนเด็กทั้งสิ้น  446 คนๆละ 21 บำท 
จ ำนวน 200 วัน  (446*21*200=1,873,200) 
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ  57  ล ำดับที่ 6 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 598,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 338,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 71 ล ำดับ 1 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 83  ล ำดับ 22 

โครงกำรพ่นหมอกควันในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 150,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพ่นหมอกควันในพ้ืนที่
ต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 71 ล ำดับ 2 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัส อำหำรในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรและผู้สัมผัสอำหำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
      - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 76 ล ำดับ 8 

    โครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
       - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 71 ล ำดับ 3 

      

    โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำงๆ ในต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคต่ำงๆ  
     - ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 72 ล ำดับ 4  

      

    โครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรโรคระบำดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 
     - ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 84 ล ำดับ 23  

      

    

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมปณิธำนศำตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี 

จ ำนวน 65,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ
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น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
          - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนำคม  2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 73 ล ำดับ 6 

    
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์  
และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
      - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนำคม  2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 75  ล ำดับ 7 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
01 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่กรณ์  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ที่ 1  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3 หน้ำ 76 ล ำดับ 9 

      

    
02 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงหวำย  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน        
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บ้ำนเวียงหวำย หมู่ที ่2  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 77 ล ำดับ 10 

03 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนสวนดอก 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนสวนดอก หมู่ที ่3  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 77 ล ำดับ 11 

04 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่สำด 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนแม่สำด หมู่ที ่4  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ 
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 78 ล ำดับ 12 

05 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองรวง 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
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 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 78 ล ำดับ 13 

    
06 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงมุ้ง  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนปำงมุ้ง หมู่ที่ 6  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 79 ล ำดับ 14 

      

    
07 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนฝั่งหมิ่น  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 79 ล ำดับ 15  

      

    
08 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนใหม่  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
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พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 80 ล ำดับ 16  

    
09 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนปำงกอก  
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนปำงกอก หมู่ที่ 9  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 80 ล ำดับ 17  

      

    
10 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10  
บ้ำนปำงริมกรณ์ ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ที ่10  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 81 ล ำดับ 18  

      

    
11 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 บ้ำนปำงป่ำอ้อ 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ที ่11  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ  
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

      



159 

ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 81 ล ำดับ 19  
12 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเขียว 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
 - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 82 ล ำดับ 20  

13 โครงกำรอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 บ้ำนป่ำสักทอง 
ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเงินอุดหนุนให้กับอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
บ้ำนป่ำสักทอง หมู่ที ่13  เพ่ือกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  3  หน้ำ 82 ล ำดับ 21  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 118  ล ำดับ 8  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 110,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรขยะ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
บริหำรจัดกำรขยะ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2. พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 129 ล ำดับที่ 1 

โครงกำร Big Cleaning Day จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร "Big  Cleaning Day" 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  5  หน้ำ 131 ล ำดับที่ 5 

โครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมอำสำสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ยุทธศำสตร์ที่  5  หน้ำ 137 ล ำดับ 11 



162 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 

โครงกำร zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ เพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำร zero waste school โรงเรียนปลอดขยะ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 138 ล ำดับที่ 12  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 516,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยำวชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มเด็กและเยำวชน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ  94 ล ำดับ 6 

      

    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้ป่วยเอดส์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ  94  ล ำดับ 6 

      

    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้พิกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้พิกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ  95  ล ำดับ 8 

    โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
     3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ  95  ล ำดับ 8 

      

    
โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลิตอำหำรปลอดภัยต ำบล
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผัก
และผลิตอำหำรปลอดภัยต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 92  ล ำดับ 2  

      

    โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ  96  ล ำดับ 10 

โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 92  ล ำดับที่  2 

โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มต่ำง ๆ ในพื้นที่ต ำบล 
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพ
ให้กับกลุ่มต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องฯลฯ  

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 92  ล ำดับที่  2 

โครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพให้กับกลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพให้กับ
กลุ่มพัฒนำสตรีต ำบลแม่กรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ฯลฯ  

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 
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     2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4  หน้ำ 92  ล ำดับที่  2 

    โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกัน
กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 95  ล ำดับ 9  

      

    
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำย
และจิตใจของผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
      - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 101  ล ำดับ 19  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 306,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    01 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่กรณ์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่กรณ ์ 

หมู่ที่ 1 
      

    02  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำนเวียงหวำย จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเวียงหวำย  
หมู่ที่ 2  
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    03  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนสวนดอก จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสวนดอก  

หมู่ที่  3  
      

    04  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่สำด จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่สำด  

หมู่ที่ 4 
      

    05  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนเมืองรวง จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองรวง   

หมู่ที่  5  
      

    06  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงมุ้ง จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงมุ้ง  

หมู่ที่ 6 
      

    07  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนฝั่งหมิ่น จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนฝั่งหมิ่น  

หมู่ที่ 7 
      

    08  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8  บ้ำนใหม่ จ ำนวน 12,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 8        

    09  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนปำงกอก จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงกอก  

หมู่ที่  9  
      

    10  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10  บ้ำนปำงริมกรณ์ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงริมกรณ์  

หมู่ที่ 10   
      

    11  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 บ้ำนปำงป่ำอ้อ จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนปำงป่ำอ้อ  

หมู่ที่ 11 
      

    12  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12  บ้ำนหนองเขียว จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  

บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12   
      

    13  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13  บ้ำนป่ำสักทอง จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำสักทอง  

หมู่ที่ 13  
      



168 

     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 104-116 ล ำดับ 22 - 34 

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. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ 99 ล ำดับ 17 

16  อุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบล 
แม่กรณ์ 
       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  4 หน้ำ  100  ล ำดับ 18 
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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 ำเนินกำรตำมจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด 
ประจ ำปี  2566 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564  
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 86 ล ำดับที่ 1  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 163,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรีนำฎศิลป์พื้นบ้ำนล้ำนนำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมศิลปะดนตรี
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนล้ำนนำ  และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 90 ล ำดับที่ 11  

      

    โครงกำรสรงน้ ำพระธำตุศรีจอมจันทร์ประจ ำต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุศรีจอม
จันทร์ ประจ ำต ำบลแม่กรณ์  ประจ ำปี  2566  และค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
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จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 87 ล ำดับที่ 3  

    โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง ประจ ำปี 2565 และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
(งำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 89 ล ำดับที่ 8  

      

    โครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณีหล่อเทียนพรรษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนจัดงำนประเพณี
หล่อเทียนพรรษำประจ ำปี  2565 และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน ต่ำง ๆ (งำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 87 ล ำดับที่ 4 

      

    โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น (หลำนสอนอุ้ย อุ้ยสอนหลำย)  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 88 ล ำดับที่ 5 
 
 

      



171 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สำมเณรภำคฤดูร้อน จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
พระพุทธศำสนำแก่สำมเณรภำคฤดูร้อน   
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 90 ล ำดับที่ 9  

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำเครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำ
เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ  
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564   
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 90 ล ำดับที่ 10 

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 

โครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุดอยตุง จ ำนวน 8,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยอุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำยเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำ 
พระธำตุดอยตุง ประจ ำปี 2565 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 86  ล ำดับที่ 2 
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 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 205,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 205,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
โครงกำรจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต ำบล 
แม่กรณ์ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
พร้อมติดตั้งป้ำย  ในพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 48  ล ำดับ 2 

      

    โครงกำรจ้ำงเหมำท ำซุ้มป้ำยแผนที่แหล่งท่องเที่ยวต ำบลแม่กรณ์ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจ้ำงเหมำท ำซุ้มป้ำยแผนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวจ ำนวน 2 ป้ำย ขนำด90 x 120 เซนติเมตร วัสดุผลิตจำก
แผ่นพลำสวูด หนำ 10 มิลลิเมตร พร้อมโครงเหล็กด้ำนหลัง  
ติดสติ๊กเกอร์ PVC เคลือบด้ำน พร้อมหลังคำซุ้มและเสำป้ำย  
พร้อมติดตั้ง รำคำป้ำยละ  12,500 บำท ใช้ส ำหรับติดตั้งไว้ 
ที่ท ำกำร อบต. จ ำนวน 1 ป้ำย และหมู่บ้ำนเมืองรวง หมู่ที ่5  
จ ำนวน 1 ป้ำย   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570   
ยุทธศำสตร์ที่  2 หน้ำ 52  ล ำดับ  6 

      

    
โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่รำชกำร
ภำยในต ำบลแม่กรณ์ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ จัดตกแต่งสวนหย่อม ตัดหญ้ำ ในสถำนที่
ท่องเที่ยว และสถำนที่รำชกำรในเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่กรณ์  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  หน้ำ 52 ล ำดับที่ 6 
 
 
 
 

      



173 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  สถำนที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
ท่ำม่วงขำว  บ้ำนแม่สำด หมู่ที่  4 

จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
ท่ำม่วงขำว บ้ำนแม่สำด  หมู่ที ่4  เช่น ตัดหญ้ำ ปรับเกรดที่จอด
รถ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 47  ล ำดับ  1  

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สถำนที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
หนองช้ำงคต บ้ำนใหม่  หมู่ที่  8 

จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
หนองช้ำงคต บ้ำนใหม่ หมู่ที ่8  เช่น ตัดหญ้ำ ปรับเกรดที่จอดรถ 
จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน้ำ 47  ล ำดับ  1  

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลำ 
วังปลำจำด หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว วังปลำจำด บ้ำนปำงกอก  หมู่ที่ 9 เช่น  จัดท ำป้ำยชื่อ
แหล่งท่องเที่ยว ป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ จัดตกแต่งสวนหย่อม ปรับพื้นด้ำนหน้ำทำงเข้ำ
แหล่งท่องเที่ยว จัดท ำซุ้มประตูทำงเข้ำแหล่งท่องเที่ยว จัดท ำ
สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว จัดท ำที่นั่งนักท่องเที่ยว ถังขยะบริกำร
นักท่องเที่ยว และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 47  ล ำดับ 1 

โครงกำรหมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5 จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้ำนเมืองรวง  หมู่ที ่5 เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวประจ ำปี 2566 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ    
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 49 ล ำดับ 3   



174 

โครงกำรหมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนแม่สำด หมู่ที่ 4 จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้ำนแม่สำด  หมู่ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวประจ ำปี 2566 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ    
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2566 - 2570  
ยุทธศำสตร์ที่  2  หน้ำ 49 ล ำดับ 3 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,556,699 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,393,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,393,040 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,413,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลแม่กรณ์ สังกัด 
กองช่ำง  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ,ต ำแหน่งวิศวกร , 
นำยช่ำงเขียนแบบและนำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน 4 อัตรำ 
     - 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 883,080 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.) ให้แก่พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 อัตรำ สังกัดกองช่ำง   
        2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำว (พ.ช.ค.)ให้แก่พนักงำน
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จ้ำงทั่วไป จ ำนวน  2 อัตรำ  สังกัดกองช่ำง      
- ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

  งบด าเนินงาน รวม 346,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 121,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินโบนัส) ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตั้งไว้  10,000 บำท 
     - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  
ช่ำงผู้ควบคุมงำนและคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตั้งไว้ 30,000 บำท 
     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 72,000 บำท 

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

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

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

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

ค่าใช้สอย รวม 80,000 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 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล 
ภำยนอก  

จ ำนวน 5,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

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

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ของวัสดุ  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของ
และค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติดังนี้ 
(1)ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2)ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำย
จำกค่ำวัสดุ)  
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที ่28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

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

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน   
ขำตั้งไมค์  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟ  หลอดไฟ  โคมไฟฟ้ำ   
พร้อมขำหรือก้ำนสวิตซ์ไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์  
ดอกล ำโพง  แผงวงจรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อน้ ำมันดีเซล, น้ ำมันเบนซิน
,น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบีฯลฯ 
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่นป้ำย
ประชำสัมพันธ์ พู่กัน ส ีกระดำษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่กำร์ด 
ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนฯลฯ 
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
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เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภท
ตำมระเบียบวิธีกำรงบประมำณ         
     - ตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

งบลงทุน รวม 816,859 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 816,859 บาท 

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 

ค่ำชดเชยสัญญำแบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) จ ำนวน 100,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 716,859 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ของกองช่ำง ตำมโครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง 
      -  ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 งานก่อสร้าง รวม 3,861,317 บาท 

  งบลงทุน รวม 3,861,317 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,861,317 บาท 

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
(01) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่กรณ์ หมู่ที่ 1  
(ซอยบ้ำนนำยสนม  ดอนเนตร) 

จ ำนวน 87,388 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 50.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
150.00 ตร.ม.ชนิดไม่มีไหล่ทำง ซอยบ้ำนนำยสนม ดอนเนตร       
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 168 นำยจันทร์ตำ ใจมูล  
พิกัด 47Q 577653 E ,21945067 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 113 นำยสนม ดอนเนตร  
พิกัด 47Q 577695 E ,2195095 N  
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 1 

      

    
(02) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนแม่กรณ์ หมู่ที่ 1  
(ซอย 1) 

จ ำนวน 127,708 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
4.00 ม. ยำว 55.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
220.00 ตร.ม.ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร ซอย 1   
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 52 นำยมำนิตย์ ไชยชมภู   
พิกัด 47Q 578026 E ,2195002 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 52 นำยมำนิตย์ ไชยชมภู พิกัด
47Q 578039 E ,2194951 N บ้ำนแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 2 

      

    
(03) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนแม่กรณ ์  
หมู่ที่ 1  (ซอยบ้ำนนำยสมบูรณ์  พรมมินทร์) 

จ ำนวน 78,080 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
4.00 ม. ยำว 34.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
136.00 ตร.ม.ชนิดไม่มีไหล่ทำง ซอยบ้ำนนำยสมบูรณ์ พรมมินทร์  
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 46 นำยสมบูรณ์ พรมมินทร์   
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พิกัด 47Q 577644 E ,2194558 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 209 นำงจ ำเลียง เจริญลำภ  
พิกัด 47Q 577651 E ,2194583 N  
บ้ำนแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 4 ล ำดับที่ 1 

    
(04) โครงกำรติดตั้งโคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบโซล่ำเซลล์ บ้ำนเวียงหวำย หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 253,669 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งเสำไฟถนนพลังงำน
แสงอำทิตย์ 25 วัตต์    สูง 6.00 เมตร จ ำนวน 7 ต้น  
พร้อมป้ำยโครงกำร บ้ำนเวียงหวำย หมู่ที ่2 
จุดที ่1 สนำมกีฬำหมู่บ้ำน พิกัด 47Q 577390 E ,2193420 N 
จุดที ่2 แยกประปำหมู่บ้ำน พิกัด 47Q 577233 E ,2193444 N   
จุดที ่3 บ้ำนเลขท่ี 8 รต.สุพันธ์ จันทร์ค ำ  
พิกัด 47Q 577598 E ,2193380 N 
จุดที ่4 บ้ำนเลขท่ี 151 นำยอ ำนวย บุญสม  
พิกัด 47Q 577379 E ,2193658 N 
จุดที ่5 บ้ำนเลขท่ี128นำยประสิทธิ์ ค ำจ้อย  
พิกัด47Q 577269 E ,2193739 N 
จุดที ่6 บ้ำนเลขท่ี 118 นำยวนิัย โพธิศรี  
พิกัด 47Q 577331 E ,2193442 N 
จุดที ่7บ้ำนเลขท่ี 42 นำยสิงห์ค ำ บุญรักษำ  
พิกัด 47Q 577205 E ,2193608 N 
บ้ำนเวียงหวำย หมู่ที ่2 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 3 

      

    (05) โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์  บ้ำนสวนดอก หมู่ที่ 3 จ ำนวน 443,722 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 7.00 ม.  
ยำว 10.00 ม.  สูง 7.00 ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร   
บริเวณลำนฌำปนสถำน บ้ำนสวนดอก  หมู่ที่ 3 
พิกัด 47Q  576071E ,2194136N 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 2 
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(06) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่สำด หมู่ที่ 4 
(ซอย 2) 

จ ำนวน 281,596 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ำนแม่สำด  หมู่ที่ 4 ดังนี้  
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.  
ยำว 134.00 ม. หนำ 0.15 ม.รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 402.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหลทำง 
จุดเริ่มต้น บ้ำนเลขท่ี 135  นำงจันทร์ พรมโวหำร
พิกัด 47Q 574768E ,2194700N   
จุดสิ้นสุด ที่ดินของ  นำยปรำโมทย ์พรมเลข  
พิกัด 47Q 574716E ,2194819N 
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 ม.  
ยำว 20.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อย กว่ำ 80.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหลทำงพร้อมป้ำยโครงกำร 
จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คสล.  
ช่วงที่ 1 พิกัด 47Q 574716E ,2194819N  
จุดสิ้นสุด บ้ำนไม่มีเลขที่ของ  นำยบุญภพ เสียงใส   
พิกัด 47Q 574680E ,2194810N 
บ้ำนแม่สำด หมู่ที ่4 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 16 ล ำดับที่ 4 

(07) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5 
(ซอยบ้ำนนำยศิรินทร์  วรรณลักษณ์) 

จ ำนวน 394,844 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 225.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
675.00 ตร.ม.ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร 
(ซอยบ้ำนนำยศิรินทร์  วรรณลักษณ์) จุดเริ่มต้นโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 26 บ้ำนนำยศิรินทร์   วรรณลักษณ์  
พิกัด 47Q 575280 E ,2194715 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 7 นำยบุญ บรรดิ  
พิกัด47Q 575035 E ,2194663 N บ้ำนเมืองรวง หมู่ที่ 5 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 6 ล ำดับที่ 3 
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    (08) โครงกำรก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์  บ้ำนปำงมุ้ง  หมู่ที่ 6 จ ำนวน 443,017 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโดมอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 7.00 ม.  
ยำว 10.00 ม.  สูง 7.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร  
บริเวณลำนฌำปนสถำน บ้ำนปำงมุ้ง  หมู่ที ่6 
พิกัด 47Q  573735E ,2193068 N 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 4 

      

    
(09) โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนฝั่งหมิ่น  
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 373,361 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงเสริมไหล่ทำงถนนภำยในหมู่บ้ำน  
บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 ดังนี้  
จุดที ่1 วำงท่อ คสล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.40 ม. ยำว 67.00 ม. และบ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 0.90 ม.  
ยำว 1.00 ม. จ ำนวน 6. บ่อ พร้อมงำนถมดินไหล่ทำง   
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนนำยทิคุณ ใจดีบ้ำนเลขท่ี 72  
ถึงบ้ำนนำยเทียนชัย ธรรมธ ิ บ้ำนเลขท่ี 7   
จุดเริ่มต้นโครงกำร พิกัด 47Q 574365 E ,2193717 N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 574363 E ,2193649 N 
จุดที ่2  วำงท่อ คสล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง0.40 ม.  
ยำว 114.00 ม. และบ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 0.90 ม.  
ยำว 1.00 ม. จ ำนวน 11 บ่อ  
พร้อมงำนถมดินไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร จุดเริ่มต้นโครงกำร 
ที่ดินของ นำยวิเชษฐ  ค ำแก่น ถึงบ้ำนนำงสีดำ อภิวงค ์  
บ้ำนเลขท่ี 78  จุดเริ่มต้น
โครงกำร พิกัด 47Q 574391 E ,2193536 N 
จุดสิ้นสุดโครงกำร  พิกัด 47Q 574372 E ,2193641 N 
พร้อมป้ำยโครงกำร บ้ำนฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 17 ล ำดับที่ 5 
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(10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนปำงกอก หมู่ที่ 9     
(ซอย 12) 

จ ำนวน 175,318 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 100.00 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
300.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำร ซอย12  
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 143 นำงละอองดำว บุญรัตน์   
พิกัด 47Q 570713 E ,2193914 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 147 นำยวิศิษฐ์ ค ำนิยม พิกัด
47Q 570733 E ,2193971 N    บ้ำนปำงกอก หมู่ที่ 9 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 19 ล ำดับที่ 6 

      

    
(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนปำงกอก หมู่ที่ 9 
(ซอย 5/1) 

จ ำนวน 73,154 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 42.00 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
126.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง ซอย 5/1 จุดเริ่มต้นโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 35 บ้ำนนำงมี ค ำนิลนคร   
พิกัด 47Q 571293 E ,2193672 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 146 บ้ำนนำงแสงดำว ยอดใจ พิกัด
47Q 571255 E ,2193650 N  บ้ำนปำงกอก หมู่ที่ 9     
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 20 ล ำดับที่ 7 

      

    
(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนปำงริมกรณ์  
หมู่ที่ 10  (ซอย 6/1) 

จ ำนวน 148,824 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง 
3.00 ม. ยำว 85.00 ม. หนำ  0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
255.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำงพร้อมป้ำยโครงกำร  ซอย 6/1  
จุดเริ่มต้นโครงกำรเชื่อมถนน คสล. เดิมบ้ำนเลขที่ 215            
บ้ำนนำงแดง ไชยชมภู  
พิกัด 47Q 569944 E ,2194689 N          
จุดสิ้นสุดโครงกำรบ้ำนเลขท่ี 167 บ้ำนนำยอำทิตย์ บุญเหมือน      
พิกัด47Q 569932 E ,2194646 N  บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ที่ 10     
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 21 ล ำดับที่ 8 

(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ ำรูป
ตัวยู แบบมีฝำปิด   บ้ำนปำงริมกรณ์  หมู่ที่ 10  (ซอย 8/2) 

จ ำนวน 334,513 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/2  ดังนี้ 
1.งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 64 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 192.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหล่ทำง  
2.งำนก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู แบบมีฝำปิด ขนำดปำกกว้ำง
0.30 ม. ยำว 64.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมป้ำย
โครงกำร  ซอย 8/2 จุดเริ่มต้นโครงกำรเชื่อมถนน คสล.  
เดิมบ้ำนเลขที่ 391  บ้ำนนำยอำกอ แซพำกู่  
พิกัด 47Q 569716 E ,2194725 N  
จุดสิ้นสุดโครงกำรบ้ำนเลขท่ี 319 บ้ำนนำยพีรพงษ์ กุยค ำ  
พิกัด 47 Q 569756 E ,2194683 N         
บ้ำนปำงริมกรณ์ หมู่ที ่10     
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 5 

(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำยน้ ำรูป
ตัวยู แบบมีฝำปิด  บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ที่ 11  (ซอย 3/1) 

จ ำนวน 224,584 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงดังนี้ 
1.งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3.00 ม.
ยำว 59 ม.หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 177.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหล่ทำง  
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 113 บ้ำนนำงเวทิตำ นำต๊ะ  
พิกัด 47Q 568878 E ,2195338 N จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 91 บ้ำนนำยมำนัส ขันค ำ พิกัด
47 Q 568880 E ,2195390 N 
2.งำนก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู แบบมฝีำปิด ขนำดปำกกว้ำง
0.30 ม. ยำว 35.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร ซอย 3/1 
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 91 บ้ำนนำยมำนัส ขันค ำ  
พิกัด 47Q 568885 E ,2195358 N จุดสิ้นสุดโครงกำรบ้ำนเลขท่ี 
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91 บ้ำนนำยมำนัส ขันค ำ พิกัด
47 Q 568880 E ,2195390 N                                 
บ้ำนปำงป่ำอ้อ หมู่ที ่11     
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 22 ล ำดับที่ 9 

    
(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 
12  (ซอยบ้ำนนำยจะยี จ่ำเงิน) 

จ ำนวน 380,367 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองเขียว   
หมู่ที่ 12 ดังนี้  
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 ม.  
ยำว 124.00 ม. หนำ 0.15 ม.รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 496.00 ตร.ม.  
ชนิดไม่มีไหล่ทำง 
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 88 นำยจะยี จ่ำเงิน
พิกัด 47Q 576033E ,2197237N   
จุดสิ้นสุดโครงกำรเชื่อมต่อถนน คสล.ใหม่ (บริเวณศำลำ
อเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน) พิกัด 47Q 575996E ,2197352N 
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 ม.  
ยำว 40.00 ม. หนำ 0.15 ม. รวมพ้ืนที่ไม่น้อย กว่ำ 160.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มีไหล่ทำง  พร้อมป้ำยโครงกำร 
จุดเริ่มต้นโครงกำร เชื่อมต่อถนนภำยในหมู่บ้ำน(บริเวณศำลำ
อเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน)พิกัด 47Q 575981E ,2197308N  
จุดสิ้นสุดโครงกำรเชื่อมถนนลูกรังเดิม(บริเวณศำลำอเนกประสงค์
ประจ ำหมู่บ้ำน)พิกัด 47Q 575994E ,2197352N   
บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 23 ล ำดับที่ 10 

      

    
(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้ำนหนองเขียว  
หมู่ที่ 12 (ซอยบ้ำนนำงมีสือ สือจุ่ย) 

จ ำนวน 41,172 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 24.00 ม. หนำ 0.15 ม.รวมพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 72.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทำง 
จุดเริ่มต้นโครงกำรบ้ำนเลขที่ 179 นำงมีสือ สือจุ่ย
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พิกัด 47Q 575935E ,2197211N  จุดสิ้นสุดโครงกำร
บ้ำนเลขท่ี 314 นำยพำลำ จะก่ำ   
พิกัด 47Q 575916E ,2197227N   
บ้ำนหนองเขียว หมู่ที่ 12 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)   
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 24 ล ำดับที่ 10 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  หน้ำ 121 ล ำดับ 1 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

โครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ถนนสำยบ้ำนเวียงหวำยถึงบ้ำนสวนดอก 

จ ำนวน 25,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรบ ำรุงรักษำ 1 ท้องถิ่น 
1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถนนสำยบ้ำนเวียงหวำยถึงบ้ำน 
สวนดอก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ 
     -  พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560      
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 143 ล ำดับ 9  
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โครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกป่ำเพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ   

1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่  5 หน้ำ 140  ล ำดับ 5 

โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จ ำนวน 10,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ไฟป่ำและหมอกควัน   

1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 139 ล ำดับ 2 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำและจัดท ำแนวกันไฟ จ ำนวน 20,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำ 

1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565 ยุทธศำสตร์ที่  5 หน้ำ 5  ล ำดับ  1 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิ
รินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวร
รำชภักด ีสิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำ 

1. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน  2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 หน้ำ 142 ล ำดับ 8 
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  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
      

งบ/รายจาย/ 

ประเภทรายจาย  

แผนงาน 

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

แผนงาน

การเกษตร 
รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,000 140,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 10,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 11,368,800 11,368,800 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,359,200 2,359,200 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 138,000 138,000 

เงินสํารองจาย 932,970 932,970 

รายจายตามขอผูกพัน 

เงินสมทบกองทนุบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
475,358 475,358 

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 84,000 84,000 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ

พนักงานครู (ช.ค.บ.) 
36,000 36,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 32,300 32,300 

เงินสมทบตามโครงการระบบ

หลักประกันสุขภาพ 
200,000 200,000 

งบ

บุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
514,080 514,080 

คาตอบแทนประจาํตําแหนง

นายก/รองนายก 
42,120 42,120 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/ 

รองนายก 
42,120 42,120 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 

86,400 86,400 

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1,281,600 1,281,600 

เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 
5,566,860 256,860 2,914,380 1,413,360 10,151,460 

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,064,900 364,560 1,221,960 883,080 3,534,500 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 96,000 72,000 144,000 54,600 366,600 

เงินวิทยฐานะ 168,000 168,000 

งบดําเนิน 

งาน 
คาตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

110,000 10,000 20,000 40,000 180,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

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

คาเชาบาน 384,000 48,000 48,000 72,000 552,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจาํ 

103,800 5,800 27,300 4,800 141,700 

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธ 
5,000 5,000 

คาจางเหมาบริการทําความ

สะอาดสํานักงาน 
216,000 216,000 

คาจางเหมาอื่น ๆ 539,000 852,000 108,540 5,000 1,504,540 

คาเชาทรัพยสิน 36,000 36,000 

คาธรรมเนียม 5,000 5,000 

คาสงเสริมการดําเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทย

ฉุกเฉินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

50,000 50,000 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและ

พิธีการ 
20,000 20,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ 

1).คาลงทะเบียนและคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ 
80,000 80,000 

2.คาใชจายโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ประจําป 

20,000 20,000 
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คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
  50,000 10,000 80,000           20,000   160,000 

คาใชจายเพื่อการเลือกต้ัง   30,000                   30,000 

โครงการประชุมประชาคม,การ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

และผลการปฏิบัติงานประจาํป 

ขององคการบริหารสวนตําบล 

แมกรณ 

  20,000                   20,000 

โครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ และพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร 

พนักงานสวนตําบล พนกังานจาง 

และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 

  50,000                   50,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   80,000   50,000           50,000   180,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
    20,000                 20,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
    20,000                 20,000 

โครงการฝกซอมแผนปอง       

สาธารณภยัใหกับประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ 

    20,000                 20,000 
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โครงการฝกอบรมการปองกัน

และระงับอัคคีภัยในสถานที่

ราชการ 

20,000 20,000 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติประจาํองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

20,000 20,000 

โครงการฝกอบรมชุดรักษาความ

สงบเรียบรอยตําบลแมกรณ 
20,000 20,000 

โครงการฝกอบรมทบทวนและ

เพิ่มศักยภาพและความรูใหแก 

อปพร.และประชาชนตําบล 

แมกรณทุกภาคสวน 

20,000 20,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 
5,000 5,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม/ 

วันพอแหงชาติ 
5,000 5,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
981,470 981,470 

โครงการอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
30,000 30,000 

โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
30,000 30,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข 
20,000 20,000 
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โครงการพนหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ 
150,000 150,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู 

ประกอบการและผูสัมผัสอาหาร

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

แมกรณ 

30,000 30,000 

โครงการรณรงคควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออก 
10,000 10,000 

โครงการรณรงคปองกันโรคตางๆ 

ในตําบลแมกรณ 
10,000 10,000 

โครงการโรคระบาดหรือภยัพิบติั

ในพื้นที่ 
15,000 15,000 

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตามปณิธานศาตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

65,000 65,000 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 

8,000 8,000 
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โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

20,000 20,000 

(10)โครงการจัดการส่ิงแวดลอม

และบริหารจัดการขยะ 
50,000 50,000 

โครงการ Big Cleaning Day 30,000 30,000 

โครงการอบรมอาสามัครทองถิ่น

รักษโลก 
20,000 20,000 

โครงการปองกันการติดเชื้อ  

เอช ไอ ว ีในกลุมเด็กและเยาวชน 
10,000 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส 
10,000 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูพกิาร 
10,000 10,000 

โครงการพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
10,000 10,000 

โครงการสงเสริมเกษตรกรผูปลูก

ผักและผลิตอาหารปลอดภยั

ตําบลแมกรณ 

50,000 50,000 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10,000 10,000 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

การปลูกผักปลอดสารพิษ 
10,000 10,000 
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โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบล

แมกรณ 

30,000 30,000 

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบล 

แมกรณ 

50,000 50,000 

โครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันการละเมิดสิทธิเด็ก 

และสตรี 

10,000 10,000 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การสรางสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจของผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

10,000 10,000 

โครงการจางเหมาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ตําบลแมกรณ 

50,000 50,000 

โครงการจางเหมาทําซุมปายแผน

ที่แหลงทองเที่ยวตําบลแมกรณ 
25,000 25,000 

โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิ

ทัศน สถานที่ทองเที่ยว สถานที่

ราชการภายในตําบลแมกรณ 

50,000 50,000 

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน

ตําบลแมกรณประจาํป 
50,000 50,000 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  

สถานที่ทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยว  ทามวงขาว  

บานแมสาด หมูที ่ 4 

10,000 10,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่

ทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่ว  หนอง

ชางคต บานใหม  หมูที่  8 

30,000 30,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยว แหลงอนุรักษพันธุปลา 

วังปลาจาด หมูที่ 9 

20,000 20,000 

โครงการสงเสริมศิลปะดนตรี

นาฎศิลปพื้นบานลานนา 
20,000 20,000 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีจอม

จันทรประจําตําบลแมกรณ 
5,000 5,000 

โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 
20,000 20,000 

โครงการสืบสานจัดงานประเพณี

หลอเทียนพรรษา 
30,000 30,000 

โครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 
50,000 50,000 

โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานเมืองรวง หมูที่ 5 
10,000 10,000 

โครงการหมูบานทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานแมสาด หมูที่ 4 
10,000 10,000 

โครงการอบรมใหความรูดาน

พระพุทธศาสนาแกสามเณร 
10,000 10,000 
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ภาคฤดูรอน 

โครงการอบรมใหความรูและ

พัฒนาเครือขายปราชญชาวบาน 
20,000 20,000 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซ่ึง

ส่ิงกอสราง 

5,000 5,000 

โครงการบํารุงรักษา 1 ทองถิ่น 1 

ถนนสวย ใสใจส่ิงแวดลอม  

ถนนสายบานเวียงหวายถึง 

บานสวนดอก 

25,000 25,000 

โครงการปลูกปาเพื่อเฉลิม 

พระเกียรติ 
10,000 10,000 

โครงการปองกันแกไขปญหาไฟ

ปาและหมอกควัน 
10,000 10,000 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาและจัดทําแนว 

กันไฟ 

20,000 20,000 

โครงการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานการใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 

10,000 10,000 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

15,000 15,000 
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จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี สิริกจิการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมา 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 100,000 90,000 20,000 210,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 5,000 20,000 25,000 

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 15,000 1,142,894 1,187,894 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 5,000 25,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 150,000 50,000 30,000 230,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 3,000 5,000 10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 48,532 15,000 163,532 

วัสดุอื่น 10,000 5,000 15,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000 5,000 25,000 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 20,000 20,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000 10,000 

วัสดุกอสราง 20,000 50,000 70,000 

วัสดุกีฬา 3,000 3,000 

คา

สาธารณูปโภค 

คาไฟฟา 250,000 10,000 260,000 

คาบริการโทรศัพท 10,000 10,000 

คาบริการไปรษณีย 5,000 5,000 

คาบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
53,000 10,000 63,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสํานักงาน 

โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานกังาน 5,000 5,000 
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โครงการจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก

บานเล่ือนกระจกขนาด  5 ฟุต 
  8,400                   8,400 

จัดซ้ือตูบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต   16,800                   16,800 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
                        

โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน 

  16,000                   16,000 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร

หรือLED ขาวดําชนิด Network 

แบบที่ 1 

  8,900                   8,900 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังาน       8,760               8,760 

จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก       25,200               25,200 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน       11,400               11,400 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                         

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 
      29,900               29,900 

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงระบบเสียง

ตามสาย 
      36,620               36,620 

จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน 
      32,000               32,000 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน 
      17,000               17,000 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค                         
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คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

(01) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมกรณ 

หมูที่ 1  

(ซอยบานนายสนม  ดอนเนตร) 

87,388 87,388 

(02) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานแมกรณ หมูที ่1 (ซอย 1) 

127,708 127,708 

(03) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก         

บานแมกรณ  หมูที่ 1 

(ซอยบานนายสมบูรณ 

พรมมินทร) 

78,080 78,080 

(04) โครงการติดต้ังโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย 

แบบโซลาเซลล บานเวยีงหวาย 

หมูที่ 2 

253,669 253,669 

(05) โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค  บานสวนดอก 

หมูที่ 3 

443,722 443,722 

(06) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสาด 

หมูที่ 4 (ซอย 2) 

281,596 281,596 

(07) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมือง

รวง หมูที่ 5  

(ซอยบานนายศิรินทร  

394,844 394,844 
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วรรณลักษณ) 

(08) โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค  บานปางมุง  

หมูที่ 6 

443,017 443,017 

(09) โครงการกอสรางเสริมไหล

ทางถนนภายในหมูบาน  

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

373,361 373,361 

(10) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก         

บานปางกอก หมูที่ 9     

(ซอย 12) 

175,318 175,318 

(11) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานปางกอก หมูที่ 9 

(ซอย 5/1) 

73,154 73,154 

(12) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานปางริมกรณ หมูที ่10   

(ซอย 6/1) 

148,824 148,824 

(13) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายนํา้รูปตัวย ูแบบมีฝาปด  

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10   

(ซอย 8/2) 

334,513 334,513 
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(14) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายนํา้รูปตัวย ูแบบมีฝาปด  

บานปางปาออ หมูที่ 11   

(ซอย 3/1) 

                  224,584   224,584 

(15) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานหนองเขียว หมูที ่12   

(ซอยบานนายจะยี จาเงิน) 

                  380,367   380,367 

(16) โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานหนองเขียว หมูที ่12  

(ซอยบานนางนามีสือ ส่ือจุย) 

                  41,172   41,172 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

(คา K) 
                        

คาชดเชยสัญญาแบปรับราคาได 

(คา K) 
                  100,000   100,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงกอสราง 
                  716,859   716,859 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                         

โครงการดําเนินการและ

สนับสนุนการดําเนินงานจัด

กิจกรรมของสวนราชการและ

องคกรจังหวัดเชียงราย 

  50,000                   50,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอําเภอ   

อําเภอเมืองเชียงราย 

45,000 45,000 

โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันในโรงเรียน 
10,000 10,000 

โครงการคายวิชาการเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
10,000 10,000 

โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลแมกรณ 

1,873,200 1,873,200 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

01 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 

บานแมกรณ ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000 20,000 

02 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 

บานเวียงหวาย ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000 20,000 

03 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 
20,000 20,000 
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บานสวนดอก ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

04 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 

บานแมสาด ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

05 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 

บานเมืองรวง ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

06 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 

บานปางมุง  

ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

07 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 

บานฝงหมิ่น ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

08 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 

บานใหม ตามโครงการตามแนว

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

09 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 
        20,000             20,000 
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บานปางกอก ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

10 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10  

บานปางริมกรณ ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

        20,000             20,000 

11 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 

บานปางปาออ ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

12 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 

บานหนองเขียว ตามโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

        20,000             20,000 

13 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 

บานปาสักทอง ตามโครงการตาม

แนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        20,000             20,000 

โครงการ zero waste school 

โรงเรียนปลอดขยะ 
            10,000         10,000 

01 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 1 บานแมกรณ 
              12,000       12,000 
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02  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 2 บานเวียงหวาย 
12,000 12,000 

03  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 3 บานสวนดอก 
12,000 12,000 

04  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 4 บานแมสาด 
12,000 12,000 

05  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 5 บานเมืองรวง 
12,000 12,000 

06  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 6 บานปางมุง 
12,000 12,000 

07  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 7 บานฝงหมิ่น 
12,000 12,000 

08  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 8  บานใหม 
12,000 12,000 

09  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 9 บานปางกอก 
12,000 12,000 

10  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 10   

บานปางริมกรณ 

12,000 12,000 

11  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 11 บานปางปาออ 
12,000 12,000 

12  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 12         

บานหนองเขียว 

12,000 12,000 
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13  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบาน หมูที่ 13 บานปาสักทอง 
12,000 12,000 

15  อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบล

แมกรณ 
100,000 100,000 

16  อุดหนุนศูนยการเรียนรู

โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกรณ 
50,000 50,000 

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ

และสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง 
8,000 8,000 

งบราย 

จายอ่ืน 
รายจายอ่ืน 

รายจายอื่น 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลแมกรณ 
20,000 20,000 

รวม 15,776,628 11,684,980 1,824,220 9,334,156 598,000 20,000 110,000 516,000 418,000 7,418,016 90,000 47,790,000 
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