
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 2,345,000 บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,345,000 บาท

งบบคุลากร รวม 1,386,000 บาท

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,386,000 บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(กองช่าง) จ านวน 610,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อตัรา

ผู้อ านวยการกองช่าง,นายช่างโยธา

ทัง้นี้การจา่ยตามค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน(กองช่าง) จ านวน 53,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบลหรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ 

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.3 เงินประจ าต าแหน่ง(กองช่าง) จ านวน 63,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย



1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง(กองช่าง) จ านวน 480,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 4 อตัรา

ผู้ช่วยช่างไฟฟา้,ผู้ช่วยช่างโยธา,ผู้ช่วยช่างกอ่สร้าง,คนงานทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

1.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง(กองช่าง) จ านวน 180,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งหรือเงินปรับเพิม่ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ 

ตามหนังสือส่ังการกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 0809.3/ว1259 ลว.14 พ.ค.2555

เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ อปท .

ได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

งบด าเนินการ รวม 519,000    บาท

2 ค่าตอบแทน รวม 180,000    บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.(กองช่าง) จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 

ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง กองช่าง  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

2.2 ค่าเช่าบา้น(กองช่าง) จ านวน 60,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84



2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร(กองช่าง) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 80

3 ค่าใช้สอย รวม 144,000    บาท

3.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 114,000    บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน(กองช่าง) จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้งของ อบต. ไปเขา้รับการอบรมและสัมมนา  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108

2. ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดอาคารทีท่ าการอบต.แม่อ้อ

(แห่งใหม่)(กองช่าง) จ านวน 84,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดอาคารทีท่ าการอบต.แม่ออ้ (แห่งใหม)่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 107

3.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 30,000     บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองช่าง) จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้ง เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ของอบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 108



4 ค่าวสัดุ รวม 195,000    บาท

4.1วสัดุส านักงาน รวม 35,000     บาท

1. วสัดุส านักงาน(กองช่าง) จ านวน 30,000     รวม

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงานทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

เช่น กระดาษ หมึกเคร่ืองปร้ิน หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก(กองช่าง) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 ล้ินชัก(มือจบัฝัง) จ านวน 1 ตู้

ขนาดภายในล้ินชัก 32.5 X 36.5 D cm เพือ่ใช้ในส านักงานกองช่าง 

(จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

4.2 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ(กองช่าง) จ านวน 50,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในอาคารทีท่ าการ อบต .แม่ออ้ และซ่อมไฟสาธารณะฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

4.3 วสัดุก่อสร้าง(กองช่าง) จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จดัซ้ือท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ภายในต าบลแม่ออ้

เพือ่การระบายน้ าหรือวางท่อ จดุต่อ ทางร่วม ทางแยก และวัสดุกอ่สร้างอื่น ๆทีจ่ าเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 105

4.4 วสัดุคอมพิวเตอร(์กองช่าง) จ านวน 10,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

เช่น เมาส์ คียบ์อร์ด แผ่นดิสก ์ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 106



งบลงทุน รวม 440,000    บาท

5 ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000     บาท

5.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 40,000     บาท

1. เครือ่งคอมพิวเตอร(์กองช่าง) จ านวน 32,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่2

(ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

*  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย

*  มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

*  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

*  มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ามีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย

*  มีDVD -RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย

*  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

*  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก(กองช่าง) จ านวน 8,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบแฟม้แขวน 4  ล้ินชัก (ชนิดมือจบัฝัง) จ านวน 1 ตู้

ขนาด กว้าง 47 ซม. ลึก 62 ซม. สูง 132 ซม.  เพือ่ใช้ในส านักงานกองช่าง

(จดัซ้ือราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 104



6 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000    บาท

6.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000    บาท

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่อ้อ(กองช่าง) จ านวน 400,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงเพิม่เติมระบบไฟฟา้ เช่นหม้อแปลง เสาไฟ มิเตอร์ ฯลฯ

ส าหรับรองรับอาคารส านักงานใหม่ ตามประมาณการค่าใช้จา่ยของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 70



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 695,750    บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 695,750    บาท

งบด าเนินการ รวม 285,000    บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 285,000    บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 285,000    บาท

1. โครงการจัดงานวนัแม่แห่งชาต(ิส านักงานปลัด) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานวันแม่แห่งชาติ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้

ร่วมกบัอ าเภอพาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า  92

2. โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ(์ส านักงานปลัด) จ านวน 10,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการครอบครัวสัมพนัธ์  ของอบต.แม่ออ้

ตามหนังสือ ที ่ ชร 0037.13/1345   ลงวันที ่5 เมษายน 2554 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 84

3. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก/สตรี และความ จ านวน 5,000       บาท

รุนแรงในครอบครัว(ส านักงานปลัด)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัต้ังศูนยคุ้์มครองเด็ก ฯ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กตามหนังสือ

ที ่ชร 0037.13/1345 ลว.5 เม.ย 2554 เป็นการบูรณาการร่วมกนัระหว่าง

อบต.แม่ออ้/อบต.สันติสุข และศูนยเ์พือ่น้องหญิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 88

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย



4. โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกควบคุมความประพฤต(ิส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ของผู้ทีถ่กูควบคุมความประพฤติ

(ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีสถานทีร่าชการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 88

5. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อสัญจรเพ่ือประชาคมหมู่บา้น

บรูณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชน(ส านักงานปลัด) จ านวน 50,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้สัญจร

เพือ่ประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน ในการจดัท าแผนพฒันาต าบล 3 ปี 58 - 60

แผนแม่บทเศรษฐกจิชุมชน กจิกรรมบริการประชาชน ฯลฯ จ านวน 20 หมู่บ้าน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 110

6. โครงการอบรมการกรีดยางพารา การปลูกและการดูแลรักษาสวนยางพารา จ านวน 10,000     บาท

(ส านักงานปลัด)

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรมโครงการกรีดยางพารา การปลูกและการดูแลรักษาสวนยางพารา

เพิม่ทักษะฝีมือ ความช านาญในการกรีดยางพารา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 97

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ(ส านักงานปลัด) จ านวน 125,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการเพิม่ศักยภาพกลุ่มอาชีพ เช่นการเสริมสร้างความเขม็แขง็ของกลุ่มอาชีพ

การบริหารการตลาด การเงินและบัญชี การออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการให้ความรู้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพือ่เพิม่มูลค่า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 98



8. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบสหกรณ(์ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริมการจดัต้ังกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบสหกรณ์

เช่น กลุ่มสหกรณ์ผู้ท านา กลุ่มสหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 98

งบเงินอุดหนุน รวม 410,750    บาท

2 เงินอุดหนุน รวม 410,750    บาท

2.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน รวม 15,000     บาท

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลปา่หุง่(ส านักงานปลัด) จ านวน 15,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสาร

การจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้า 111

2.2 อุดหนุนส่วนราชการ รวม 150,750    บาท

1. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 78,750     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการจดังานพธิี งานประเพณี และวัฒนธรรมประจ าปี 2557

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 93

2. อุดหนุน ศพส. อ าเภอพาน(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด อ.พาน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุศาสตร์ที ่2 หน้า 86



3. อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพาน (ฝ่ายความมั่นคง)(ส านักงานปลัด) จ านวน 15,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

รุ่น "เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี พระมิ่งขวัญของชาวไทย ร่วมใจเอาชนะยาเสพติด"

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุศาสตร์ที ่6 หน้า 113

4. อุดหนุน ศพส. จังหวดัเชียงราย(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุศาสตร์ที ่2 หน้า 86

5. อุดหนุนจังหวดัเชียงรายโดยคณะกรรมการกีฬาจังหวดัเชียงราย(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 7,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันากฬีา จงัหวัดเชียงราย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 83

6. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 10,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการส่งเสริมการป้องกนัภัยบนท้องถนนและภัยจากวันหยดุเทศกาลต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 116

2.3 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ รวม 245,000    บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1 -20 (ส านักงานปลัด) จ านวน 80,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการบริหารจดัการ

ไฟฟา้สาธารณะ และประปาด้วยชุมชน จ านวน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 70



2. อุดหนุนกลุ่มจักสาน หมู่ที ่1 บา้นแม่อ้อใน(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานหมู่ที ่1 บ้านแม่ออ้ใน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96 

3. อุดหนุนกลุ่มเยบ็ผ้าอุตสาหกรรมหมู่ที ่8 บา้นดงชัย(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเยบ็ผ้าอตุสาหกรรม หมู่ที ่8

บ้านดงชัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

4. อุดหนุนกลุ่มปุย๋อัดเม็ด หมู่ที ่13 บา้นสันปา่เมา(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มปุย๋อดัเม็ด หมู่ที ่13

บ้านสันป่าเมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

5. อุดหนุนกลุ่มทอเสื่อกก  หมู่ที ่ 14  บา้นแม่แก้วรุง่เรือง(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอเส่ือกก หมู่ที ่14

บ้านแม่แกว้รุ่งเรือง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

6. อุดหนุนกลุ่มทอผ้าสตรี  หมู่ที ่ 15  บา้นแม่อ้อสันติ(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที ่15 บ้านแม่ออ้สันติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 95



7. อุดหนุนกลุ่มปุย๋อินทรียช์ีวภาพ หมู่ที ่17  บา้นแม่แก้วพัฒนา(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ หมู่ที ่17 

บ้านแม่แกว้พฒันา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

8. อุดหนุนกลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ที ่18  บา้นทรายทอง(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ที ่18  บ้านทรายทอง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

9. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการเพิม่ประสิทธิภาพกลุ่มพฒันาสตรีต าบล

แม่ออ้ จ านวน 20 หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 109

10. อุดหนุน อสม.ต าบลแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายของ อสม .ต าบลแม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งชุมชน (00252) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 82



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 690,000    บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000    บาท

งบด าเนินการ รวม 340,000    บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 340,000    บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 340,000    บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่อ้อคัพต่อต้านยาเสพติด(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาแม่ออ้คัพต่อต้านยาเสพติดคร้ังที ่1 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 87

2. โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการต าบล ต้านยาเสพติด(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 120,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการแขง่ขนักฬีาและนันทนาการต าบลต้านยาเสพติด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 85

3. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดต าบลแม่อ้อ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 45,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการแขง่ขนักฬีาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

ต าบลแม่ออ้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 85

4. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องที ่- ท้องถ่ินต่อต้านยาเสพติด(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 105,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการจดัการแขง่ขนักฬีาท้องที ่- ท้องถิ่น อ าเภอพาน ต่อต้านยาเสพติด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 85

5. โครงการแข่งขันกีฬาศูนยเ์ด็กเล็ก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการแขง่ขนักฬีาศูนยเ์ด็กเล็ก ร่วมแขง่ขนักบั

เทศบาลต าบลสันมะเค็ด(อบต.แม่ออ้เป็นเจา้ภาพ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 86

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 350,000    บาท

งบด าเนินการ รวม 190,000    บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 190,000    บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 190,000    บาท

1. โครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายแุละโครงการวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ จ านวน 80,000     บาท

(ส่วนการศึกษาฯ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ  และโครงการวัน

ผู้สูงอาย ุของ อบต.แม่ออ้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงาน การศาสนา วฒันธรรม และ  นันทนาการ (00262) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 89

2. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานแห่เทียนเขา้พรรษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้

ร่วมกบัอ าเภอพาน ประจ าปี 2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 89

3. โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบ(ุส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 50,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระเจา้บุ 

ให้เป็นประเพณีระดับต าบล เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

4. โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แกว้ 

ให้เป็นประเพณีระดับต าบล เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000    บาท

2 เงินอุดหนุน รวม 160,000    บาท

2.1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ รวม 160,000    บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่3 บา้นแม่แก้วใต้(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการสรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่5  บา้นจ าผักกูด(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการสรงน้ าผาช้างมูบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่10 บา้นแม่แก้วเหนือ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระบาทวังควาย 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90



4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่11 บา้นแม่อ้อหลวง(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระบาทส่ีรอย 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่12 บา้นใหม่เจริญ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการประเพณีสรงน้ าพระไพรวัลย ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

6. อุดหนุนคณะกรรมการวดัม่อนปา่สัก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เขต 1 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 91

7. อุดหนุนคณะกรรมการวดัม่อนปา่สัก(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการส่งเสริมหน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบลแม่ออ้(อปต.)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 91

8. อุดหนุนคณะกรรมการวดัแม่อ้อใน(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เขต 2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)



ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 91

9. อุดหนุนคณะกรรมการวดัแม่อ้อใน(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล (เขา้กรรม)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 91

10. อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแม่อ้อ(ส่วนการศึกษาฯ) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการสืบฮีตตวยฮอย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 90

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1 -20 (ส านักงานปลัด) จ านวน 70,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีวันสงกรานต์

ปีใ๋หม่เมือง จ านวน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 89

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1 -20 (ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีลอยกระทง

และประเพณีเดือนยี่เป็ง จ านวน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (00260)

งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้  (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่2 หน้า 89



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 6,083,800 บาท

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 250,000    บาท

1 งบด าเนินการ รวม 200,000    บาท

1.1 ค่าวสัดุ รวม 200,000    บาท

1 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) จ านวน 200,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถขดุตีนตะขาบของอบต .แม่ออ้ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5  หน้า 104

1 งบลงทุน รวม 50,000     บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000     บาท

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง) จ านวน 50,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถขดุตีนตะขาบ ของอบต.แม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5  หน้า 106

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557



งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,833,800 บาท

งบลงทุน รวม 5,523,800 บาท

1 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,523,800 บาท

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 5,523,800 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บา้นแม่อ้อใน จ านวน 246,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บ้านแม่ออ้ใน

สายที ่1 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

บ้านนางอ าไพ  พทุธวงค์ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+075 ทีต้ั่งประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01

สายที ่2 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อ 

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 สะพานขา้มล าน้ าออ้ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม. 0+050 

บ้านนางตา  ปินตา รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้สองสายไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

ตามแบบอบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 34

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บา้นแม่อ้อนอก จ านวน 134,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 (สุดซอย) หมู่ที ่2 บ้านแม่ออ้นอก

ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนืทีเ่ทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 หลังโรงสีขา้วนายค าลือ  ปวงใจ

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+100 บ้านนายพเิศษ  ศิริ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 35



3.โครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บา้นแม่อ้อนอก จ านวน 86,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 

ปริมาณงานพืน้ทีด่ าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 บ้านนายค า  นันตา 

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+075 บ้านนายชัยภัทร  สุวรรณ์ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ก าหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 35

4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บา้นโปง่ทะลาย จ านวน 255,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านโป่งทะลาย

สายที ่1 ซอยบา้นน้ าจ า ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว  50.00  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00  ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

บ้านนายค้ืน  ชุ่มเชย ส้ินสุดโครงการ กม.0+050 บ้านนายสม  ใจเหงือก ตามแบบอบต.แม่ออ้ ท.1-01

สายที ่2 ซอยเลียบคลองชลประทาน ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00  เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00  ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ

กม.0+000 บ้านนางจุ่ม  ใจแกว้ ส้ินสุดโครงการ กม.0+090 บ้านนายปัน พทุธวงค์ 

รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้ 2 สายไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร  

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 36

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บา้นจ าผักกูด จ านวน 255,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านจ าผักกดู

สายขึ้นผาช้างมูบ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

ทีดิ่นนายสุเนตร  โกมล ติดถนนสาย 1190  ส้ินสุดโครงการ กม.0+140  ทีดิ่นนายบุญมี เครือวาระ

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 36



6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บา้นแม่แก้วกลาง จ านวน 322,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4  หมู่ที ่6 บ้านแม่แกว้กลาง

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 หัวสะพานขา้มน้ าแม่แกว้ฝ่ังขวา

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+167 บ้านนายพงษ์พนัธ์  ทะรินทร์ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 37

7. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บา้นปอเรียง จ านวน 222,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างขยายผิวจาราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้านปอเรียง

ปริมาณงานกว้าง 1.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ 0+000 บ้านส.อบต.รุ่งเรือง บุรีแกว้ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ 0+480 

บ้านนางการะเกตุ อปุสิทธิ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 38

8.โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็กย่านชุมชน(รางตัวย)ู จ านวน 61,000     บาท

หมู่ที่ 7 บา้นปอเรยีง

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กยา่นชุมชน (รางตัวย)ู 

หมู่ที ่7 บ้านปอเรียง ปริมาณงานกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 ตรงขา้มบ้านนายศุภกติ อดุต๊ิบ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+020

ทีดิ่นนายจ าลอง  โยทา ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บา้นดงชัย จ านวน 226,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7(สุดซอย) หมู่ที ่8 บ้านดงชัย

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 บ้านนางบุญ อตุมะ 

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+120 บ้านนายเฮือน  ธรรมสอน ตามแบบอบต.แม่ออ้ ท.1-01

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)



ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 39

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บา้นเด่นชัย จ านวน 321,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้านเด่นชัย

สายที ่1 ซอย 11 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้น กม. 0+000 ส้ินสุด กม.0+115

สายที ่2 ซอย 9 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้น กม. 0+000 ส้ินสุด กม.0+095

รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้ 2 สายไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 40

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่10 บา้นแม่แก้วเหนือ จ านวน 260,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที ่10 บ้านแม่แกว้เหนือ

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 ทางโค้งโบสถค์ริสต์จกัร์ชัยสวัสด์ิ 

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+120 บ้านนายถาวร  กนัจนิะ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 41

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12 บา้นใหม่เจริญ จ านวน 257,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่12 บ้านใหม่เจริญ

สายที ่1 ปริมาณงานกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม. 0+000 

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+100 บ้านนางทรายค า เชื้อเมืองพาน

สายที ่2 ปริมาณงานกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

บ้านนายทอน  สิงคะ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+070 ทีน่านางป้อ  อว้นใส

รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้ 2 สายไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร

ตามแบบอบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)



ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 44

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13 บา้นสันปา่เมา จ านวน 248,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 สายป่าสุสาน หมู่ที ่13 บ้านสันป่าเมา

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

จากถนนคอนกรีตเดิม ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+120 ทีน่านายสว่าง  โพธิวงค์

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 45

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14 บา้นแม่แก้วรุง่เรือง จ านวน 246,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14 บ้านแม่แกว้รุ่งเรือง

สายที ่1 ซอยหน้าวัดแม่แกว้ใต้ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 414.00  ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม. 0+000 

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+138 

สายที ่2 ซอย 5 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 

บ้านนางจุ่ม ทะรินทร์ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+040 บ้านนายแกว้ ยะทา

รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้ 2 สายไม่น้อยกว่า 574.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 46

15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กยา่นชุมชน(รางตัวย)ูหมู่ที ่15 บา้นแม่อ้อสันติจ านวน 296,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กยา่นชุมชน (รางตัวย)ู  หมู่ที ่15

บ้านแม่ออ้สันติ ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

ยาวรวม 135.00 เมตร พร้อมฝาปิดทางเขา้บ้านจ านวน 50 ชุด จดุเร่ิมต้นโครงการ 0+000

บ้านนางแกว้  ปวงใจ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+135 บ้านนายทองค า  ชัยวุฒิ

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 47



16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่16 บา้นแม่อ้อ จ านวน 248,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสุสาน หมู่ที ่16 บ้านแม่ออ้

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

จากถนนคอนกรีตเดิม ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+120 ทางแยกป่าสุสานทีน่านายสมคิด  ศรีมูล

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 48

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่17 บา้นแม่แก้วพัฒนา จ านวน 248,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่17 บ้านแม่แกว้พฒันา

ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

บ้านนายอนิจนัทร์ ตานะ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+120 ทีน่านางแกว้ กนัจนิะ

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 49

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่18 บา้นทรายทอง จ านวน 254,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่18 บ้านทรายทอง

สายที ่1 ซอย 6 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม. 0+000 ส้ินสุด กม.0+050 

สายที ่2 ซอย 7 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อ จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+080 บ้านนายวงค์ สุริยา

รวมมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตทัง้ 2 สายไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 49



19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่19 บา้นแม่แก้ว จ านวน 253,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้งโรงเรียนบ้านแม่แกว้กลาง

หมู่ที ่19 บ้านแม่แกว้ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000

ทีดิ่นนางสมจติร จนัทร์แกว้ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม .0+200 ทีส่วนนายวิชัย จนัทร์แกว้

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 51

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่20 บา้นสักชัยทอง จ านวน 248,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที ่20 บ้านสักชัยทอง

ปริมาณงานกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม. 0+000 

บ้านนายปัญญา แดงสกลุ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+165

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 51

21.โครงการก่อสร้างปา้ยทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ(แห่งใหม่) จ านวน 212,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างป้ายทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้(แห่งใหม)่

ปริมาณงานกว้าง 3.25 เมตร ยาว 11.10 เมตร ตามแบบ อบต.แม่ออ้ก าหนด

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 78

22.โครงการเจาะบอ่น้ าบาดาลภายในที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ(แหง่ใหม่) จ านวน 177,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการเจาะน้ าบาดาลภายในทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้

(แห่งใหม)่ ปริมาณงานค่าความลึก ณ บริเวณทีด่ าเนินการ ประมาณ 110.00 เมตร

ลงท่อกรุบ่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว (150) มม.PVC ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าก าหนด

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 78



23.โครงการพัฒนาปรบัปรงุระบบประปาภายในอาคารที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 326,800    บาท

แม่อ้อ(แหง่ใหม่)

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการพฒันปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารทีท่ าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ออ้(แห่งใหม)่ ดังนี้

งานพฒันาปรับปรุงระบบถงัสูงและระบบกรอง

1.งานฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถงัสูงเหล็ก จ านวน 1 ชุด

2.งานติดต้ังตัวถงักรองสนิมเหล็กพร้อมประสานท่อระหว่างระบบกบัปากบ่อบาดาล จ านวน 1 ชุด

3.งานปรับปรุงซ่อมแซมถงัสูงเหล็กเดิมท าสีพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

งานปรับปรุงระบบหอถงัสูง

1.งานติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบ Sumerssible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2kW)

2.งานระบบท่อ API.หรือASTM.x10 ฟตุ 

3.ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าบาดาลขนาด 3 แรงม้า 3 เฟต (2.2kW)

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 78

24.โครงการถมดินปรบัพ้ืนที่ภายในที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ(แหง่ใหม่) จ านวน 71,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการถมดินปรับพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้ (แห่งใหม)่

ปริมาณงานพืน้ทีถ่มดินไม่น้อยกว่า 1,078.45 ตารางเมตร ถมดินสูง 0.75 เมตร หรือมีปริมาณ

ดินถมไม่น้อยกว่า 1,011 ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบอบต.แม่ออ้ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 78

25.วางท่อระบายน้ าทางเข้าทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ(แห่งใหม่) จ านวน 51,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทางเขา้ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ออ้(แห่งใหม)่

ปริมาณงานวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 

จ านวน 15 ท่อน พร้อมเทก าแพงปากท่อ ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 78



งบเงินอุดหนุน รวม 310,000    บาท

เงินอุดหนุน รวม 310,000    บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 310,000    บาท

1.โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นแม่แก้วใต้ จ านวน 250,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการติดต้ังไฟสาธารณะ หมู่ที ่3 บ้านแม่แกว้ใต้ 

(ตามประมาณการส านักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอพานก าหนด )

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 67

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่12 บา้นใหม่เจริญ จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที ่12 บ้านใหม่เจริญ 

(ตามประมาณการส านักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอพานก าหนด )

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 69

3.โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ที ่20 บา้นสักชัยทอง จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการติดต้ังไฟสาธารณะ หมู่ที ่20 บ้านสักชัยทอง 

(ตามประมาณการส านักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอพานก าหนด )

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(00312)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 69



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 895,000    บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 895,000    บาท

งบด าเนินการ รวม 355,000    บาท

1 ค่าใช้สอย รวม 340,000    บาท

1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 90,000     บาท

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก(ส านักงานปลัด) จ านวน 30,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพชืทางเลือก

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 97

2. โครงการบา้นน้ีมีรักปลูกผักกินเอง(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกนิเอง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 97

3. โครงการสลายตอซังและรณรงค์งดเผาตอซังในนาข้าว(ส านักงานปลัด) จ านวน 40,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการอบรมโครงการสลายตอซังและรณรงค์งดเผาตอซังในนาขา้ว  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้า 115

1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน รวม 250,000    บาท

1. โครงการซ่อมแซมฝายหรือซ่อมแซมระบบชลประทาน(กองช่าง) จ านวน 150,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมฝายกั้นน้ า ฝายทดน้ า หรือระบบชลประทานอื่นๆ

ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการส่งน้ าเพือ่การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 65

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย



2. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร(กองช่าง) จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจร ชนิดผิวทางดิน ดินลูกรัง หินคลุก คสล.

คสม. หรือถนนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกนั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 54

2 ค่าวสัดุ รวม 15,000     บาท

2.1 วสัดุการเกษตร(ส านักงานปลัด) จ านวน 15,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตรของ อบต.แม่ออ้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่5  หน้า 106

งบลงทุน รวม 490,000    บาท

3 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000    บาท

3.1ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 490,000    บาท

1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 294,000    บาท

แบบรางเปดิ หมู่ที ่ 11 บา้นแม่อ้อหลวง(กองช่าง)

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด 

หมู่ที ่11 บ้านแม่ออ้หลวง

ช่วงที ่1 ดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+000 หลังบ้านนายพายพั พทุธวงค์ ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+036

ช่วงที ่2 รางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้างภายใน 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร

หนา 0.10 เมตร จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+036 ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+075

ช่วงที ่3 คลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร หนา 0.05 เมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม.0+075 ถงึจดุส้ินสุดโครงการ กม.0+139

ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1  หน้า 42



2.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะสายห้วยพระบาทถึงหนองผา(กองช่าง) จ านวน 98,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะสายห้วยพระบาทถงึหนองผา

เพือ่แกไ้ขปัญหาอทุกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ปริมาณงานปากกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร จากระดับท้องน้ าเดิม หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลูกบาศกเ์มตร 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1  หน้า 65

3.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ(กองช่าง) จ านวน 98,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะสายห้วยพระบาทส่ีรอยถงึหนองผา

เพือ่แกไ้ขปัญหาอทุกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ปริมาณงานปากกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร จากระดับท้องน้ าเดิม หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลูกบาศกเ์มตร 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่1  หน้า 65

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000     บาท

4 เงินอุดหนุน รวม 50,000     บาท

4.1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ จ านวน 50,000     บาท

1. อุดหนุนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน  หมู่ที ่ 16  บา้นแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนวิสาหกจิชุมชนกลุ่มโรงสีขา้วชุมชน หมู่ที ่16 บ้านแม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้า 96

2. อุดหนุนคณะกรรมการบริหารอ่างเก็บน้ าแม่อ้อ(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการบริหารจดัการอา่งเกบ็น้ าแม่ออ้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต.แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 101

3. อุดหนุนคณะกรรมการบริหารอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว(ส านักงานปลัด) จ านวน 20,000     บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการบริหารจดัการอา่งเกบ็น้ าแม่แกว้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 101



5. อุดหนุนคณะกรรมการอ่างหนองผา(ส านักงานปลัด) จ านวน 5,000       บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการบริหารจดัการอา่งหนองผา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 4 หน้า 102



ตั้งงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น รวม 1,883,000 บาท

1 งบกลาง รวม 1,883,000 บาท

1.1 งบกลาง รวม 1,883,000 บาท

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 205,000    บาท

1. สมทบเงินประกันสังคม จ านวน 150,000    บาท

เพือ่ต้ังจา่ยเป็นเงินประกนัสังคมของพนักงานจา้งของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 85

2. สมทบเงินประกันสังคม จ านวน 55,000     บาท

เพือ่ต้ังจา่ยเป็นเงินประกนัสังคมของพนักงานจา้งของ ผู้ดูแลเด็ก

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 85

2 เบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ จ านวน 600,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์

จ านวน 100 รายๆ ละ 500.-บาท/12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 87

3 ส ารองจ่าย จ านวน 389,000    บาท

เพือ่จา่ยในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 6 หน้า 115

งบกลาง

อ าเภอพาน    จังหวดัเชียงราย

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ



4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 503,000    บาท

1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ จ านวน 120,000    บาท

เพือ่ต้ังจา่ยเป็นค่าสมทบเขา้กองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต.แม่ออ้

ตามหลักเกณฑ์ อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินที ่สปสช.จดัสรรให้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 82

2. สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 230,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ออ้ส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณะ โดยสบทบงบประมาณกองทุน 1 ส่วน

อปท.สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน (ตามหนังสือที ่มท.8091.4/ว2502 ลว 20 ส.ค.53)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 225,000.-บาท

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 3 หน้า 98

3. ทุนการศึกษา จ านวน 153,000    บาท

เพือ่จา่ยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณละ 60,000 บาท

ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณละ 33,000 บาท ของอบต.แม่ออ้

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพือ่ให้

ทุนการศึกษาของ อปท. ประกาศ ณ วันที ่16 ก.ย. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 5 หน้า 108

6 บ าเหน็จ/บ านาญ จ านวน 186,000    บาท

เพือ่ต้ังจา่ยเป็นค่าสมทบเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที ่มท 0808.5/ว1452 ลว 1 มิถนุายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามแผนพฒันา อบต. แม่ออ้ (พ.ศ.2557 - 2559) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้า 84











































บ้านนางการะเกตุ อปุสิทธิ ตามแบบ อบต.แม่ออ้ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป


