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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
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เชียงใหม่ ที่ 2489/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และ
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
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และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โดยให้มีผลบังคบัใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ส่วนที่ 1

ของ

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
     
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองงาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลเมืองงายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองงาย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 54,444,127.00 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 85,812,258.91 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,171,789.08 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 174,750.35 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 45,650,158.31 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน 241,625.38 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 310,960.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 459,138.65 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 57,904.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 21,016,454.28 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 23,564,076.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 151,321.80 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 39,863,259.03 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 10,673,788.30 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 14,735,004.87 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 8,986,049.41 บาท 



   งบลงทุน จ านวน 3,189,261.45 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,250,660.00 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 28,495.00 บาท 

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 164,974.38 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 1,021,285.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 



รายรับจริง
ปี  2563
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45,650,158.31

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2565

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 385,000.00 405,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 320,100.00 325,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,500.00 300,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,400.00 40,000.00
หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 1,045,000.00 1,072,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 24,655,000.00 24,655,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

24,655,000.00 24,655,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รวม 48,500,000.00 48,727,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 22,800,000.00 23,000,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

22,800,000.00 23,000,000.00



รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 10,673,788.30 11,837,739.00 12,158,749.00
งบบุคลากร 14,735,004.87 16,661,843.00 17,160,414.00
งบด าเนินงาน 8,986,049.41 12,124,118.00 11,477,537.00
งบลงทุน 3,189,261.45 5,171,300.00 4,900,000.00
งบเงินอุดหนุน 2,250,660.00 2,675,000.00 3,000,300.00
งบรายจ่ายอื่น 28,495.00 30,000.00 30,000.00

39,863,259.03 48,500,000.00 48,727,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

2. รายจ่าย



อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลต ำบลเมืองงำย



ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 12,158,749

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 48,727,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,375,760

แผนงานการเกษตร 265,950

แผนงานเคหะและชุมชน 2,314,124

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 235,000

แผนงานการศึกษา 7,979,308

แผนงานสาธารณสุข 1,599,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,363,017

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,145,212
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้น รวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



งบ

12,158,749

12,158,749

12,158,749

    งบกลาง 12,158,749

รวม 12,158,749

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวม

งบกลาง 12,158,749

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



442,380 148,950

0 0

442,380 148,950

30,000 6,000

5,000 2,000

25,000 4,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

472,380 154,950

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

รวม 10,090,631 3,645,056 14,363,017

    ค่าครุภัณฑ์ 91,000 196,700 287,700

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 625,000 50,000 675,000

งบลงทุน 91,000 196,700 287,700

    ค่าใช้สอย 1,398,000 691,000 2,118,000

    ค่าวัสดุ 595,000 148,400 743,400

งบด าเนินงาน 2,955,400 1,210,400 4,201,800

    ค่าตอบแทน 337,400 321,000 665,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,389,591 2,237,956 7,218,877

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม             
งบ

งบบุคลากร 7,014,231 2,237,956 9,843,517

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

           งาน

งานบริหารทัว่ไป
งานวางแผนสถิตแิละ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง



746,472

746,472

1,000,000

30,000

690,000

280,000

0

40,000

40,000

1,786,472

    เงินอุดหนุน 0 40,000

รวม 358,740 2,145,212

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 730,000

    ค่าวัสดุ 20,000 300,000

งบด าเนินงาน 111,000 1,111,000

    ค่าตอบแทน 41,000 71,000

งบบุคลากร 247,740 994,212

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 247,740 994,212

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รวม             
งบ



งบ

2,430,576

2,430,576

2,326,737

35,000

907,625

1,384,112

0

2,398,200

2,398,200

7,155,513รวม 823,795 7,979,308

งบเงินอุดหนุน 0 2,398,200

    เงินอุดหนุน 0 2,398,200

    ค่าวัสดุ 80,000 1,464,112

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 15,000

    ค่าตอบแทน 5,000 40,000

    ค่าใช้สอย 185,000 1,092,625

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 538,795 2,969,371

งบด าเนินงาน 285,000 2,611,737

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 538,795 2,969,371



0

0

95,000

0

95,000

0

140,000

140,000

235,000

10,000

10,000

10,000

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

รวม 10,000

รวม 1,364,880 1,599,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งานสวัสดกิารสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม              
งบ

งบเงินอุดหนุน 0 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000

    ค่าใช้สอย 412,000 507,000

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

งบด าเนินงาน 621,000 716,000

    ค่าตอบแทน 149,000 149,000

งบบุคลากร 743,880 743,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 743,880 743,880

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม             

งบ



567,024

567,024

1,325,000

85,000

1,005,000

235,000

0

0

1,892,024

280,000

280,000

280,000

งบด าเนินงาน 280,000

    ค่าใช้สอย 280,000

รวม 280,000

รวม 422,100 2,314,124

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

           งาน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

รวม             
งบ

งบเงินอุดหนุน 422,100 422,100

    เงินอุดหนุน 422,100 422,100

    ค่าใช้สอย 0 1,005,000

    ค่าวัสดุ 0 235,000

งบด าเนินงาน 0 1,325,000

    ค่าตอบแทน 0 85,000

งบบุคลากร 0 567,024

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 567,024

แผนงานเคหะและชมุชน

           งาน

งานไฟฟ้าและประปา
งานก าจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม              

งบ



115,000 235,000

115,000 225,000

0 10,000

115,000 235,000

0

0

570,000

0

230,000

340,000

4,514,100

0

4,514,100

5,084,100

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0 4,514,100

รวม 2,291,660 7,375,760

งบลงทุน 98,200 4,612,300

    ค่าครุภัณฑ์ 98,200 98,200

    ค่าใช้สอย 178,000 408,000

    ค่าวัสดุ 50,000 390,000

งบด าเนินงาน 300,000 870,000

    ค่าตอบแทน 72,000 72,000

งบบุคลากร 1,893,460 1,893,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,893,460 1,893,460

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
           งาน งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง รวม              
 งบ

    ค่าวัสดุ 10,000 0

รวม 110,000 10,000

งบด าเนินงาน 110,000 10,000

    ค่าใช้สอย 100,000 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
          งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว
รวม             

งบ



0

0

90,000

0

90,000

0

90,000รวม 175,950 265,950

    ค่าใช้สอย 20,000 110,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

งบด าเนินงาน 27,000 117,000

    ค่าตอบแทน 2,000 2,000

งบบุคลากร 148,950 148,950

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 148,950 148,950

แผนงานการเกษตร

          งาน

งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม              
งบ



แผนงานงบกลาง 12,158,749
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 48,727,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,375,760
แผนงานการเกษตร 265,950

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 235,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 1,599,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000
แผนงานเคหะและชุมชน 2,314,124

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,145,212
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,979,308

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,363,017

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 48,727,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 48,727,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และ มาตรา 
65 ประกอบกับค าส่ังจังหวัดเชียงใหม่ ที ่2589/2564 เร่ือง มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และ
นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที ่14 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลเมืองงาย
 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน    
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงนาม)..................................................
      (นายชัชวาลย์  พุทธโธ )

     ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย
เห็นชอบ

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

      (นายชัยรัตน์  ค ามูล)

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่9 กันยายน 2564

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้



ปี 2563 ปี 2564

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

58,597.38 245,000.00 0.00 %

183,028.00 140,000.00 14.29 %

241,625.38 385,000.00

4,365.00 5,000.00 0.00 %

211,780.00 200,000.00 0.00 %

16,820.00 15,000.00 0.00 %

510.00 500.00 0.00 %

 
รายรับจริง ประมาณการ

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลเมืองงำย

อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร

     ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 547,220.62 0.00

     ภำษีบ ำรุงท้องที่ 46,395.60 0.00

     ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 245,000.00

     ภำษีป้ำย 126,997.00 160,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 720,613.22 405,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,277.70 5,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 228,090.00 200,000.00

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

0.00 15,000.00

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพือ่กำร
โฆษณำ

170.00 500.00

รายงานประมาณการรายรับ



ปี 2563 ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

2,010.00 4,000.00 0.00 %

11,245.00 10,000.00 0.00 %

830.00 1,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

230.00 200.00 150.00 %

0.00 2,000.00 0.00 %

3,400.00 25,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

4,000.00 4,000.00 25.00 %

37,220.00 40,000.00 0.00 %

3,800.00 2,000.00 0.00 %

9,800.00 9,500.00 0.00 %

810.00 700.00 42.86 %

60.00 200.00 0.00 %

4,080.00 1,000.00 300.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 3,380.00 4,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 19,288.00 10,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 950.00 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดิน 0.00 500.00

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 500.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 400.00 2,000.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 773.00 25,000.00

     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 300.00

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 4,400.00 5,000.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 47,080.00 40,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร
ในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร

21,620.00 2,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 8,500.00 9,500.00

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 920.00 1,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 210.00 200.00

     ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 1,020.00 4,000.00



ปี 2563 ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

310,960.00 320,100.00

459,138.65 300,000.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

459,138.65 300,500.00

300.00 0.00 0.00 %

18,500.00 18,400.00 -45.65 %

39,104.00 20,000.00 50.00 %

57,904.00 38,400.00

0.00 500.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

0.00 1,000.00

772,820.23 850,000.00 0.00 %

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 341,088.70 325,500.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย้ 499,693.55 300,000.00

     รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 499,693.55 300,500.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 2,000.00 10,000.00

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 22,065.00 30,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 24,065.00 40,000.00
หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 380.00 500.00

     รำยได้จำกทุนอื่น ๆ 0.00 500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 380.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีรถยนต์ 734,635.47 850,000.00



ปี 2563 ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

14,475,258.25 16,500,000.00 0.00 %

1,916,436.58 2,300,000.00 0.00 %

229,102.52 250,000.00 0.00 %

2,919,108.35 3,500,000.00 0.00 %

35,494.73 30,000.00 0.00 %

19,740.62 25,000.00 0.00 %

648,493.00 1,200,000.00 0.00 %

21,016,454.28 24,655,000.00

23,564,076.00 22,800,000.00 0.88 %

23,564,076.00 22,800,000.00

45,650,158.31 48,500,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 15,637,045.79 16,500,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,936,480.02 2,300,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 237,066.52 250,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต 3,386,586.26 3,500,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 30,512.27 30,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 29,401.06 25,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ทีดิ่น

1,118,313.54 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,110,040.93 24,655,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด 46,844,276.40 48,727,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 22,148,395.00 23,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 22,148,395.00 23,000,000.00



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลเมืองงำย
อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 48,727,000   บาท  แยกเป็น
รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 405,000 บาท
ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 245,000 บำท
ประมำณกำรตำมพระรำชบัญญัติภำษีทีดิ่นและะส่ิงปลูกสร้ำง 
พ.ศ. 2562

ภำษีป้ำย 160,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 325,500 บาท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 5,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 200,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

15,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพือ่
กำรโฆษณำ

500 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 4,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดิน 500 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 500 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 2,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 25,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำปรับอื่น ๆ 300 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ

40,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสม
อำหำรในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร

2,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 9,500 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 200 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 4,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 300,500 บาท
ดอกเบีย้ 300,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 500 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 40,000 บาท
ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 10,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 30,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 500 บำท
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ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
รำยได้จำกทุนอื่น ๆ 500 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 24,655,000 บาท

ภำษีรถยนต์ 850,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 16,500,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,300,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีสรรพสำมิต 3,500,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 30,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 25,000 บำท
ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยทีดิ่น

1,200,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ประมำณกำรเทียบเคียงกับรำยรับจริงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมหนังสือส่ังกำร
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนำยน 2564

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 23,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป 23,000,000 บำท



ป ี2563 ป ี2564

179,806 163,000 194.48 %
8,200 20,000 0 %

8,219,300 8,411,400 4.2 %
1,424,000 1,476,000 6.83 %

82,500 90,000 20 %
34,960 131,939 0.76 %

0 0 100 %
0 0 100 %

1,950 2,000 0 %
0 0 0 %

39,542.68 40,000 12.5 %
20,000 40,000 0 %

100,000 101,000 0 %
เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 20,000 40,000
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 100,000 101,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพจิารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 19,750 0
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยตามข้อบงัคับสมาคม ส.ท.ท. 38,797.34 45,000

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 86,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจราจร 0 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพนั
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 0 771,810

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 84,000 108,000
เงินส ารองจ่าย 2,288 132,939

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,120,300 8,764,800
เบี้ยยังชีพความพกิาร 1,474,400 1,576,800

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 203,958 480,000
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 8,882 20,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
464,000 771,000 -100 %

99,529.62 86,400 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

10,673,788.3 11,342,739
10,673,788.3 11,342,739
10,673,788.3 11,342,739
10,673,788.3 11,342,739

695,520 605,520 14.86 %
120,000 105,000 14.29 %
120,000 105,000 14.29 %
198,720 168,720 17.78 %

1,490,400 1,250,400 19.19 %

2,624,640 2,234,640

2,958,846.45 3,723,380 -6.11 %
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 2,889,620 3,495,795

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,490,400 1,490,400

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 695,520 695,520
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป

รวมงบกลาง 10,598,252.38 12,158,749
รวมแผนงานงบกลาง 10,598,252.38 12,158,749

รวมงบกลาง 10,598,252.38 12,158,749
รวมงบกลาง 10,598,252.38 12,158,749

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 10,000
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 10,000

เงินช่วยพเิศษ
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 10,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 440,000 0
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 85,877.04 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
21,000 91,000 -0.37 %

118,500 186,000 0 %
608,376.77 748,800 -18.38 %
10,677.46 17,000 -64.71 %

3,717,400.68 4,766,180
6,342,040.68 7,000,820

0 580,000 -82.76 %
5,687.5 7,000 42.86 %

0 25,000 -80 %
91,000 182,400 0 %

0 0 100 %
132,037.5 834,400

20,000 50,000 20 %
415,250 670,000 41.79 %
30,000 0 0 %
1,980 10,000 -50 %

0 0 0 %
ค่าซักฟอก 0 5,000
ค่าถ่ายเอกสาร 10,900 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 372,780 950,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี 36,000 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,680 60,000

รวมค่าตอบแทน 58,087.5 337,400
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 40,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000
ค่าเช่าบา้น 39,000 182,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 100,000
ค่าเบี้ยประชุม 5,687.5 10,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,606,260 4,389,591
รวมงบบคุลากร 6,230,900 7,014,231

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 602,640 611,136
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 6,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 0 90,660
เงินประจ าต าแหน่ง 102,000 186,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
8,000 20,000 -25 %

98,340 120,000 -16.67 %

0 5,000 -40 %
4,075 0 0 %
5,000 0 0 %

22,632 0 0 %

11,550 0 0 %

82,805 0 0 %
73,526.46 55,000 81.82 %

7,500 75,000 -100 %
0 20,000 0 %

15,895 0 0 %
3,400 10,000 -100 %

0 0 100 %
0 280,000 -98.21 %
0 5,000 0 %
0 15,000 0 %
0 10,000 0 %

0 15,000 -33.33 %

โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 0 10,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM ) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

0 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 0 5,000
โครงการเทศบาลสัญจร 0 15,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 50,000
โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น 0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ 19,380 0
ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา 3,700 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 69,500 0
ค่าใช้จ่ายในการรังวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร 254,305 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 37,746 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 3,125 0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 12,500 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 3,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 0 15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 107,640 100,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 50,000 0 %

149,896.39 235,000 -100 %
949,849.85 1,645,000

348,999.65 225,000 -11.11 %
2,140 50,000 -90 %

31,973 40,000 -25 %
4,900 60,000 33.33 %

116,298.4 150,000 -20 %
0 2,000 400 %

180,215 150,000 0 %
684,526.05 677,000

317,622.04 520,000 -3.85 %
14,009.51 30,000 -33.33 %

6,506 20,000 -50 %
71,353.65 85,000 5.88 %

0 0 100 %
409,491.2 655,000

2,175,904.6 3,811,400
งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค 382,949.03 625,000
รวมงบด าเนินงาน 2,076,191.38 2,955,400

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 79,495.91 90,000
ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,209.04 20,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 6,033 10,000

ค่าสาธารณปูโภค
ค่าไฟฟา้ 289,211.08 500,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 192,645 150,000
รวมค่าวัสดุ 617,655.5 595,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 145,245.5 120,000
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 48,009 30,000
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 35,250 80,000

วสัดุส านักงาน 184,726 200,000
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,780 5,000

รวมค่าใช้สอย 1,017,499.35 1,398,000
ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร 0 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 81,243.35 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 0 %
9,000 0 0 %
6,000 0 0 %

102,292 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %

6,000 0 0 %
22,000 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 102,400 -100 %
0 11,000 7.27 %

0 0 100 %

39,990 0 0 %
42,700 0 0 %

0 42,500 -100 %
0 45,500 -100 %

0 0 0 %
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 4,990 0

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 0 0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 0 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 0 0
ค่าจัดซ้ือจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 0 0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 54,700
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,800
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง 4,950 0
เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม 0 0
ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 8,500 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4,500 0
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร 0 0
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานส าหรับนักบริหาร 0 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 11,940 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 0 %
0 0 0 %

21,900 0 0 %
4,200 0 0 %
2,400 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %
0 10,000 -75 %

0 10,000 -100 %
256,482 221,400
256,482 221,400

28,495 30,000 0 %

28,495 30,000
28,495 30,000

8,802,922.28 11,063,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 28,770 30,000
รวมงานบรหิารทั่วไป 8,433,841.38 10,090,631

ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานที่เปน็กลางในการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ

28,770 30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 28,770 30,000

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น

รวมงบลงทนุ 97,980 91,000
งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 97,980 91,000

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 3,500 0
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 4,800 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 43,800 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %
0 5,000 -100 %
0 5,000
0 5,000
0 5,000

1,464,114.19 1,600,120 -13.15 %เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 1,352,300 1,389,700

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 472,380
งานบรหิารงานคลัง

รวมค่าใช้สอย 0 25,000
รวมงบด าเนินงาน 0 30,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 10,000
โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพฒันาฯ 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 442,380
รวมงบบคุลากร 0 442,380

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 0 442,380

งบบคุลากร



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
60,000 60,000 0 %

223,620 248,160 3.97 %
485,460 509,400 4.09 %

4,140 0 0 %
2,237,334.19 2,417,680
2,237,334.19 2,417,680

108,350 200,000 25 %
0 34,000 -70.59 %
0 6,000 500 %

0 0 100 %
125,250 265,000

5,540 10,000 -40 %
212,500 204,000 7.84 %

0 20,000 -75 %

154,840 0 0 %

0 0 0 %ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษร่ีวมกัน สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 5,400 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 162,000 220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 5,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,540 6,000

รวมค่าตอบแทน 52,800 321,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 25,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000
ค่าเช่าบา้น 0 36,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 37,800 250,000

รวมงบบคุลากร 2,112,440 2,237,956
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,040 0
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,112,440 2,237,956

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 216,420 258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 469,680 530,256

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 0 %

93,304.2 90,000 -44.44 %
93,460 90,000 -100 %

0 0 100 %
0 80,000 -37.5 %
0 15,000 -33.33 %

9,990 25,000 1,100 %
569,634.2 534,000

52,866.25 100,000 -10 %
4,428.4 5,200 -34.62 %

0 10,000 -50 %
40,000 45,000 11.11 %

97,294.65 160,200

0 0 100 %
17,034 30,000 33.33 %
17,034 30,000

809,212.85 989,200

ครุภณัฑ์ส านักงาน

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค 8,226 50,000
รวมงบด าเนินงาน 534,343.25 1,210,400

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 10,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 8,226 40,000

รวมค่าวัสดุ 93,971.25 148,400
ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 29,760 50,000

วสัดุส านักงาน 59,587.85 90,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,623.4 3,400

รวมค่าใช้สอย 379,346 691,000
ค่าวัสดุ

โครงการเสียภาษร่ีวมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน 0 10,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,670 300,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝีกอบรม 0 50,000
โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 67,436 50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 125,800 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 4,500 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
2,500 0 0 %

40,125 0 0 %
0 0 0 %

4,200 0 0 %
5,500 0 0 %

0 40,200 -100 %
0 27,500 -35.64 %

0 0 0 %
0 0 0 %

7,900 0 0 %
2,500 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 4,300 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %
62,725 72,000
62,725 72,000

3,109,272.04 3,478,880รวมงานบรหิารงานคลัง 2,711,473.25 3,645,056

รวมค่าครภุณัฑ์ 64,690 196,700
รวมงบลงทนุ 64,690 196,700

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 130,000

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 0 0
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 5,000

ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ 3,990 0
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 44,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,400 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 20,900 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,900 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 17,700

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2,900 0
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 12,600 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 0 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

11,912,194.32 14,547,500

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน
งบบคุลากร

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 11,145,314.63 14,363,017
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบด าเนินงาน 0 6,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 154,950

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 2,000
รวมค่าใช้สอย 0 4,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 2,000

รวมงบบคุลากร 0 148,950
งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 0 148,950
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 148,950

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
200,940 219,780 7.59 %
11,280 11,280 0 %

611,520 663,360 -100 %
60,000 60,000 -100 %

883,740 954,420
883,740 954,420

7,560 10,000 -50 %
18,000 36,000 0 %
25,560 46,000

900 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %

4,840 50,000 -60 %
9,400 40,000 -100 %

0 0 100 %
15,140 110,000

9,927 10,000 0 %วสัดุส านักงาน 7,007 10,000

รวมค่าใช้สอย 17,008 40,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 500 0
ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 6,808 20,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9,700 0
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าเช่าบา้น 6,600 36,000
รวมค่าตอบแทน 6,600 41,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมงบบคุลากร 848,940 247,740
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,000 0
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 848,940 247,740

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 11,280 11,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 592,280 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 187,380 236,460



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 10,000 0 %

9,927 20,000

0 0 100 %
0 0

50,627 176,000

2,500 0 0 %
0 11,000 -100 %

0 0 0 %
2,500 11,000
2,500 11,000

936,867 1,141,420

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 746,472

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 686,472
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 60,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 888,775 358,740
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวมค่าครภุณัฑ์ 7,900 0
รวมงบลงทนุ 7,900 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 7,900 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 0 0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 31,935 111,000
งบลงทนุ

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 10,000
รวมค่าสาธารณปูโภค 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,327 20,000
ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,320 10,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0

19,100 30,000 0 %
19,100 30,000

444,000 410,000 2.44 %

20,000 0 0 %
20,000 0 0 %
19,300 0 0 %
61,290 0 0 %
29,950 0 0 %

0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 0 100 %
0 30,000 0 %
0 20,000 0 %
0 30,000 0 %
0 20,000 0 %
0 0 100 %โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง 0 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพงานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 0 30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 20,000

โครงการบรูณาการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 0 0
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 27,560 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 30,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 20,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 19,900 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 416,500 420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 27,300 30,000
รวมค่าตอบแทน 27,300 30,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร 0 746,472



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 30,000 0 %

147,685.5 109,500 -100 %
742,225.5 669,500

0 5,000 0 %
51,864.25 40,000 50 %
94,245.9 150,000 -33.33 %

6,834 20,000 0 %
42,085 30,000 0 %

32,491.8 50,000 -20 %
0 0 100 %

2,176 30,000 -83.33 %
229,696.95 325,000
991,022.45 1,024,500

0 12,000 -100 %

23,000 0 0 %

0 120,000 -100 %เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 0 0
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0
ครุภณัฑ์การเกษตร

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 929,606.7 1,000,000
งบลงทนุ

วสัดุอื่น 9,739 5,000
รวมค่าวัสดุ 258,106.7 280,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 49,945 40,000
วสัดุจราจร 0 20,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 20,000
วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 59,290 30,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 39,100 60,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,032.7 100,000

ค่าวัสดุ
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 130,240 0
รวมค่าใช้สอย 644,200 690,000

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 0 30,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

18,000 0 0 %

25,000 500 -100 %
66,000 132,500
66,000 132,500

0 0 100 %

0 0
0 0

1,057,022.45 1,157,000
1,993,889.45 2,298,420

392,700 418,980 18.57 %
42,000 42,000 0 %

434,700 460,980
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 414,780 538,795

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 372,780 496,795

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบคุลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,818,381.7 2,145,212
แผนงานการศึกษา

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 40,000
รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 929,606.7 1,786,472

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ
เชียงดาว(สถานที่กลาง)

0 40,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 40,000

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงบลงทนุ 0 0
งบเงนิอุดหนุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โรงงาน



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
434,700 460,980

0 5,000 0 %
0 5,000

540 5,000 0 %
102,000 130,000 -11.54 %

0 0 100 %

0 0 0 %
10,493 50,000 -40 %
6,200 50,000 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

650 10,000 -100 %
119,883 245,000

27,974 40,000 -25 %
12,065 30,000 0 %
15,290 25,000 -20 %

วสัดุงานบา้นงานครัว 11,926 30,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 24,660 20,000

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 34,788 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,375 0
รวมค่าใช้สอย 172,683 185,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปดิภาคเรียน 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 12,236 30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 17,500 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน 34,600 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 5,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 972 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมงบบคุลากร 414,780 538,795
งบด าเนินงาน



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
55,329 95,000

0 0 100 %
0 0

175,212 345,000

0 8,400 -100 %

2,500 0 0 %
21,900 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

2,400 0 0 %
0 0 0 %

26,800 8,400
26,800 8,400

636,712 814,380

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 669,527 823,795
งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

รวมค่าครภุณัฑ์ 10,690 0
รวมงบลงทนุ 10,690 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0
ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ 3,990 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 2,500 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,200 0

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ตู้บานเล่ือนกระจก 0 0
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 244,057 285,000
งบลงทนุ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 15,000
รวมค่าสาธารณปูโภค 0 15,000

รวมค่าวัสดุ 71,374 80,000
ค่าสาธารณปูโภค



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
1,206,240 1,334,683 2.23 %

35,000 168,000 0 %
704,400 804,840 2.64 %
72,000 72,000 0 %

2,017,640 2,379,523
2,017,640 2,379,523

0 0 100 %
9,200 35,000

13,804 0 0 %

3,957 0 0 %

0 0 0 %

43,743 0 0 %

14,910 0 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 44,495 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

13,540 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

6,046 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพธิมีอบประกาศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

13,703 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 11,552 0

รวมค่าตอบแทน 15,950 35,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 35,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,897,440 2,430,576
รวมงบบคุลากร 1,897,440 2,430,576

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,040 826,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 1,145,400 1,364,496
เงินวทิยฐานะ 0 168,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 100 %

0 15,000 0 %

0 0 100 %

0 15,000 33.33 %

0 0 100 %
0 20,000 0 %

631,500 928,950 -14.14 %

707,914 978,950

20,296 35,000 -14.29 %
0 0 100 %

1,281,572.88 1,504,568 -100 %
1,301,868.88 1,539,568
2,018,982.88 2,553,518

0 0 0 %
0 0รวมค่าครภุณัฑ์ 6,000 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 6,000 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 1,259,464.88 1,384,112
รวมงบด าเนินงาน 2,075,270.88 2,326,737

วสัดุงานบา้นงานครัว 0 1,354,112
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,238,171.88 0

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 21,293 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมือง
งาย

710,520 797,625

รวมค่าใช้สอย 799,856 907,625

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 0 30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 20,000

โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพธิมีอบใบประกาศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 20,000

โครงการ"TO BE NUMER ONE" 0 5,000

โครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

0 15,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0

2,080,660 2,500,000 -4.07 %
2,080,660 2,500,000
2,080,660 2,500,000

6,117,282.88 7,433,041
6,753,994.88 8,247,421

529,380 661,720 6.07 %
42,000 42,000 0 %

571,380 703,720
571,380 703,720

0 144,000 -50 %
4,320 10,000 -50 %

72,000 72,000 0 %ค่าเช่าบา้น 54,500 72,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 72,000
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 461,400 743,880
รวมงบบคุลากร 461,400 743,880

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 419,400 701,880
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 6,075,710.88 7,155,513
รวมแผนงานการศึกษา 6,745,237.88 7,979,308

รวมเงนิอุดหนุน 2,097,000 2,398,200
รวมงบเงนิอุดหนุน 2,097,000 2,398,200

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,097,000 2,398,200

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมงบลงทนุ 6,000 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
76,320 226,000

1,500 20,000 -50 %
242,250 260,000 -19.23 %

0 10,000 -50 %

10,000 0 0 %
13,500 0 0 %
21,410 0 0 %
4,200 0 0 %

0 0 0 %
10,132 50,000 -40 %
4,400 50,000 -100 %

0 0 100 %
0 20,000 0 %
0 15,000 0 %
0 15,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 100,000 0 %
0 10,000 -100 %
0 5,000 -60 %โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่นร่วมใจ ต้านภยัเอดส์ 0 2,000

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบติัใหม่ 0 100,000
โครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน 0 0

โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 0
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาล 0 20,000
โครงการตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภยั 0 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,900 0
ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภยั ตลาดสดน่าซ้ือ 15,899 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 13,844 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 10,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 5,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล 10,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภยั 0 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 41,800 10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 297,451 210,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน 54,500 149,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 20,000 -100 %

307,392 585,000

9,365 20,000 0 %
10,000 10,000 0 %
2,207 10,000 -50 %

0 10,000 -50 %
9,335 20,000 0 %

30,907 70,000
414,619 881,000

40,125 0 0 %

0 9,500 -100 %

21,900 0 0 %
0 0 0 %

2,400 0 0 %
0 22,000 -100 %

64,425 31,500รวมค่าครภุณัฑ์ 4,200 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,200 0

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 492,304 621,000
งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 14,549 20,000
รวมค่าวัสดุ 29,950 60,000

วสัดุการเกษตร 2,470 5,000
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วสัดุส านักงาน 12,931 20,000
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 407,854 412,000
ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,960 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
64,425 31,500

1,050,424 1,616,220

60,356.7 0 0 %
0 0 0 %

40,000 0 0 %
0 50,000 0 %
0 40,000 12.5 %

100,356.7 90,000
100,356.7 90,000

0 80,000 -100 %
0 80,000
0 80,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0
รวมงบลงทนุ 0 0

ครุภณัฑ์การเกษตร
เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าใช้สอย 58,358.5 95,000
รวมงบด าเนินงาน 58,358.5 95,000

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเปน็พาหะ 0 50,000
โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล 0 45,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 24,358.5 0
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 34,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการการปอ้งกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเปน็พาหะ 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 957,904 1,364,880
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบลงทนุ 4,200 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 100 %

140,000 140,000 -100 %
140,000 140,000
140,000 140,000

240,356.7 310,000
1,290,780.7 1,926,220

315,500 0 0 %

32,000 0 0 %

0 10,000 0 %
347,500 10,000
347,500 10,000

0 0 0 %

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)

20,000 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0 10,000
รวมงบด าเนินงาน 0 10,000

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ
เชียงดาว (สถานที่กลาง)

0 0

โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการและขาดแคลนเคร่ืองกันหนาว 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 198,358.5 235,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,156,262.5 1,599,880

รวมเงนิอุดหนุน 140,000 140,000
รวมงบเงนิอุดหนุน 140,000 140,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 0
140,0000โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 35,000 -100 %

0 35,000
0 35,000

347,500 45,000
347,500 45,000

602,820 554,300 -100 %
42,000 42,000 -100 %

1,057,080 1,178,800 -100 %
24,110 32,000 -100 %

1,726,010 1,807,100
1,726,010 1,807,100

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

28,800 44,400 -100 %
2,100 5,000 -100 %เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,400 0

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 0
ค่าเช่าบา้น 28,800 0

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 0

รวมงบบคุลากร 1,669,380 0
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,320 0
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,669,380 0

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,160 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 573,900 0

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบคุลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 10,000
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000 0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 10,000

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ
เชียงดาว(สถานที่กลาง)

0 0

รวมเงนิอุดหนุน 20,000 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
30,900 64,400

0 0 0 %
124,700 129,600 -100 %

2,000 5,000 -100 %
0 10,000 -100 %

17,118.94 20,000 -100 %
4,100 20,000 -100 %
4,760 20,000 -100 %

152,678.94 204,600

6,630 20,000 -100 %
41,322.85 30,000 -100 %
48,374.7 120,000 -100 %

6,622 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %

1,280 5,000 -100 %
104,229.55 195,000
287,808.49 464,000

งบลงทนุ

รวมค่าวัสดุ 114,585.4 0
รวมงบด าเนินงาน 316,140.35 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,560 0
วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,270 0

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 83,671.4 0
วสัดุการเกษตร 3,000 0

วสัดุส านักงาน 14,794 0
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,290 0

รวมค่าใช้สอย 170,354.95 0
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,900 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,648.95 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 19,106 0

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 123,700 0
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน 31,200 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0
0 0

2,013,818.49 2,271,100

0 60,000 -100 %
188,823.34 448,000 -100 %
188,823.34 508,000

98,614 100,000 -100 %
124,923.5 150,000 -100 %วสัดุก่อสร้าง 210,268.5 0

ค่าวัสดุ
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 86,809 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 179,525.2 0
รวมค่าใช้สอย 179,525.2 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,033,820.35 0
งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าครภุณัฑ์ 48,300 0
รวมงบลงทนุ 48,300 0

ค่าจัดซ้ือเล่ือยวงเดือน 4,900 0
ค่าจัดซ้ือสวา่นแทน่ 8,000 0

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมโลหะ 10,000 0

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือปั๊มน้ าบาดาล 17,000 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 8,400 0

ค่าครภุณัฑ์



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 10,000 -100 %

223,537.5 260,000
412,360.84 768,000

58,000 0 0 %

2,800 0 0 %
7,250 0 0 %

850 0 0 %
750 0 0 %

3,750 0 0 %
3,100 0 0 %

118,807.45 160,000 -100 %
195,307.45 160,000

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 420,000 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น-ใหม่ หมู่ที่ 3 230,000 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 306,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0

ค่าจัดซ้ือสวา่นไฟฟา้ 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปลูวดขาเด่ียว 0 0
ค่าจัดซ้ือมอเตอร์หนิเจีย 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปลูวดขาคู่ 0 0

ครุภณัฑ์โรงงาน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 0

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือปั๋มน้ าบาดาล 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 297,077.5 0
รวมงบด าเนินงาน 476,602.7 0

วสัดุอื่น 0 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 86,000 -100 %

309,000 0 0 %
369,222 0 0 %
407,000 0 0 %
205,000 0 0 %

0 666,000 -100 %
23,000 0 0 %

483,000 0 0 %
169,000 0 0 %
513,000 0 0 %

0 469,000 -100 %

0 162,000 -100 %

0 405,000 -100 %

0 364,000 -100 %

0 645,000 -100 %

0 590,000 -100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปดิจากสามแยกปา่ช้าบา้นหนองบวัถึงสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นม่วงง้ม (หมู่ที่ 11)

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิบา้นนายทองเยี่ยม แก้ว
โพธิ ์ไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 2)

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปดิ บา้นนายสมบรูณ์ กันทา ไปทางทศิตะวนัออก
 (หมู่ที่ 4)

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  (หมู่ที่ 10) 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปดิจากบา้นนางชมจันทร์  
ใจทนัน ไปทางทศิตะวนัตก (หมู่ที่ 10)

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากบา้นนายณัฐพล  กันแก้ว ไปทาง
ทศิใต้  (หมู่ที่ 9)

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันซอย 1 หมู่ที่ 10 0 0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นใหม่-สหกรณ์ ซอยเทศบาล 1 (หมู่ที่ 3) 0 0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน-สหกรณ์ ซอย 1 หมู่ที่ 4 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน-สหกรณ์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 1 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 33 หมู่ที่ 9 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16   (หมู่ที่ 2) 0 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 478,000 -100 %

18,800 330,000 -100 %

18,000 50,000 -100 %

2,515,022 4,245,000
2,710,329.45 4,405,000

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0
0 0

3,122,690.29 5,173,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,724,343.04 422,100
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมเงนิอุดหนุน 171,740.34 422,100
รวมงบเงนิอุดหนุน 171,740.34 422,100

เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะส าหรับการผลิตน้ าประปาหมู่บา้น (หมู่ที่ 3) 0 422,100

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ บา้นเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 171,740.34 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,076,000 0
รวมงบลงทนุ 1,076,000 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอก เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

48,000 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 72,000 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 25 
(หมู่ที่ 1)

0 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
486,160 507,600 2.25 %
36,000 48,000 0 %

522,160 555,600
522,160 555,600

47,520 85,000 0 %
47,520 85,000

0 10,000 -50 %
627,500 640,000 -6.25 %

33,436 0 0 %
0 100,000 300 %

66,090 100,000 -100 %
727,026 850,000

4,135 20,000 -25 %
12,680 20,000 -50 %
16,563 50,000 -20 %

144,362.6 180,000 -16.67 %
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 40,450 40,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 155,590.9 150,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 14,231 15,000
วสัดุก่อสร้าง 17,933 10,000

รวมค่าใช้สอย 666,343 1,005,000
ค่าวัสดุ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" 0 400,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 54,730 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" 40,613 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 571,000 600,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 29,880 85,000
รวมค่าตอบแทน 29,880 85,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 524,880 567,024
รวมงบบคุลากร 524,880 567,024

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 488,880 519,024
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 48,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
11,204 20,000 0 %

188,944.6 290,000
963,490.6 1,225,000

0 480,000 -100 %

0 10,000 -100 %
0 490,000
0 490,000

1,485,650.6 2,270,600
6,622,159.38 9,714,700

0 0 0 %

0 0 0 %

30,000 0 0 %
0 0 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข 20,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาพื้นบา้น 10,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE" 5,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิติั ณ โครงการร้อยใจรักษ ์บา้นหว้ยส้าน ต าบลทา่ตอน
 อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่

30,000 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,220,579.29 2,314,124
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทนุ 0 0
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,462,415.9 1,892,024

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0

ถังขยะโครงเหล็กพร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์ 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

รวมงบด าเนินงาน 937,535.9 1,325,000
งบลงทนุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 13,108 20,000
รวมค่าวัสดุ 241,312.9 235,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
171,704 0 0 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 10,000 -100 %
0 20,000 0 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 10,000 -50 %
0 150,000 0 %
0 5,000 0 %
0 10,000 -100 %

201,704 230,000
201,704 230,000
201,704 230,000
201,704 230,000

0 0 100 %
0 0 100 %

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพนัธ์ 0 50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 240,140 280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 240,140 280,000
รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 240,140 280,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาพื้นบา้น 0 0
รวมค่าใช้สอย 240,140 280,000

โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 150,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 0 5,000

โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพแกนน าชุมชน 0 100,000
โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว 0 5,000

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข 0 20,000
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันาของเทศบาล และแผนชุมชน 5,390 0

โครงการ TO BE NUMBER ONE 0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 165,000 0
ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 4,750 0



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0

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

20,000 0 0 %
0 0 0 %

3,000 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %

0 20,000 25 %
0 5,000 900 %

0 15,000 33.33 %

0 15,000 -33.33 %
0 0 100 %

23,000 55,000รวมค่าใช้สอย 147,154 115,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0 10,000
โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญพื้นบา้น 0 10,000

โครงการจัดงานพธิสีรงน้ า พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 0 50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมด้านวฒันธรรม
ประเพณีอื่น ๆ

0 20,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอื่น ๆ

24,322 0

โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 0 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพธิสีรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 0 0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 9,668 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูป ฯ 93,164 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 110,000

วสัดุกีฬา 0 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,000
ค่าวัสดุ



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
23,000 55,000

30,000 0 0 %
30,000 0
30,000 0
53,000 55,000

0 0 0 %
0 20,000 -50 %
0 20,000
0 20,000
0 20,000

53,000 85,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบคุลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 167,151 235,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนินงาน 19,997 10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 19,997 10,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 19,997 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 19,997 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 147,154 115,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว

รวมเงนิอุดหนุน 0 0
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 0 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 147,154 115,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 15,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 5,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 140,000

รวมค่าตอบแทน 0 72,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 2,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000
ค่าเช่าบา้น 0 60,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 5,000

รวมงบบคุลากร 0 1,893,460
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 36,000
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,893,460

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,237,320

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 0 578,140



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

0 0 100 %ค่าจ้างเหมาบริการ 0 80,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

งานก่อสรา้ง
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 0 98,200
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,291,660

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 29,000
รวมค่าครภุณัฑ์ 0 98,200

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000

ครุภณัฑ์ส านักงาน
เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 47,200

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 50,000
รวมงบด าเนินงาน 0 300,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 178,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 100 %
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวว ีต้ังแต่นานายประณต กิติ ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 1) 0 388,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 9/1 (หมู่ที่ 4) 0 229,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 28  (หมู่ที่ 1) 0 111,700

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นใหม่ - บา้นหนองบวั-บา้นสหกรณ์ 
(ชม.ถ  47-003) (หมู่ที่ 3)

0 244,600

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางหลวงหมายเลข ชม.ถ.047-039 (ซอยเทศบาล 
17) (หมู่ที่ 4)

0 437,300

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 300,000
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

รวมงบด าเนินงาน 0 570,000
งบลงทนุ

วสัดุอื่น 0 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 340,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 30,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 120,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 80,000
วสัดุก่อสร้าง 0 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 230,000
ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 150,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 2,000
รวมค่าตอบแทน 0 2,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 148,950
รวมงบบคุลากร 0 148,950

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 0 148,950

งานส่งเสรมิการเกษตร
งบบคุลากร

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 7,375,760
แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทนุ 0 4,514,100
รวมงานก่อสรา้ง 0 5,084,100

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 635,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 4,514,100

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 11) 0 500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หมู่ที่ 9) 0 1,000,000
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งสุขา สาธารณะ (หมู่ที่ 10) 0 667,000



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565

0 0 100 %
0 0 100 %
0 20,000 -100 %
0 15,000 -66.67 %
0 35,000

8,178 8,000 -37.5 %
8,178 8,000
8,178 43,000
8,178 43,000

0 0 0 %
6,070 0 0 %

0 0 100 %
0 10,000 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %โครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน 0 10,000

โครงการบรูณาการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 0 20,000
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 10,000

โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 15,000
โครงการเทศบาลต าบลเมืองงายคืนคลองสวยสุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น 0 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลต าบลเมืองงายคืนคลองสวยสุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น 5,500 0
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 6,050 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 7,170 27,000
รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 7,170 175,950

วสัดุการเกษตร 7,170 5,000
รวมค่าวัสดุ 7,170 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,000
ค่าวัสดุ

โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 0 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 10,000
ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ



ป ี2563 ป ี2564
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2562 ยอดต่าง (%) ป ี2565
0 10,000 -50 %
0 0 100 %

6,070 20,000
6,070 20,000
6,070 20,000

14,248 63,000
39,863,259.03 48,500,000รวมทกุแผนงาน 37,130,039.38 48,727,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 11,550 90,000
รวมแผนงานการเกษตร 18,720 265,950

20,000
รวมค่าใช้สอย 11,550 90,000

รวมงบด าเนินงาน 11,550 90,000

โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 0
โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 0 5,000



20,000 20,000

480,000 480,000

132,939 132,939

1,576,800 1,576,800

108,000 108,000

8,764,800 8,764,800

2,000 2,000

45,000 45,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

86,400 86,400

771,810 771,810

แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.)

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง

เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทยตำม
ข้อบังคับสมำคม ส.ท.ท.
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/
พนักงำน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
กำรจรำจร

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

เงินช่วยพิเศษ

เบี้ยยังชีพควำมพิกำร

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินส ำรองจ่ำย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

งบกลางงบกลาง



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

40,000 40,000

101,000 101,000

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

120,000 120,000

198,720 198,720

695,520 695,520

258,000 258,000

1,141,392 686,472 826,080 519,024 1,237,320 4,410,288

5,476,825 236,460 1,861,291 701,880 578,140 148,950 9,003,546

246,000 42,000 42,000 42,000 372,000

90,660 11,280 101,940
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร 
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี

เงินเดือนนำยก/รองนำยก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยก/รองนำยก

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รอง
ประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รอง
นำยก

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ

งบบุคลากร

งบกลาง งบกลาง

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

6,000 60,000 72,000 48,000 36,000 222,000

168,000 168,000

218,400 36,000 72,000 60,000 386,400

22,000 5,000 5,000 5,000 85,000 5,000 2,000 129,000

350,000 30,000 72,000 5,000 457,000

10,000 10,000

65,000 35,000 2,000 102,000

300,000 150,000 450,000

110,000 5,000 5,000 5,000 125,000

66,000 5,000 10,000 5,000 86,000

1,170,000 420,000 115,000 210,000 600,000 220,000 2,735,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร

เงินวิทยฐำนะ

ค่ำเช่ำบ้ำน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

3,000 3,000

162,000 50,000 30,000 30,000 15,000 10,000 297,000

20,000 20,000

5,000 5,000

15,000 15,000

3,000 3,000

50,000 50,000

62,000 20,000 20,000 20,000 15,000 5,000 142,000

5,000 5,000

15,000 15,000

50,000

50,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

โครงกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ 50,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
เยำวชนประชำชนสัมพันธ์

50,000

โครงกำร"TO BE NUMER ONE"

โครงกำรกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกำรศึกษำและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็ก
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝีกอบรม

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ 
หรือเข้ำปกหนังสือ

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดิน
สำธำรณประโยชน์

ค่ำซักฟอก

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

5,000 5,000

5,000 5,000

20,000 20,000

20,000 20,000

25,000

50,000

30,000 30,000

20,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

โครงกำรจัดฝึกอบรมอำชีพ
เสริมและพัฒนำทักษะวิชำชีพ
ให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข

20,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีวัน
ลอยกระทง

25,000

โครงกำรจัดงำนพิธีสรงน้ ำ พระ
สถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหำรำชำนุสรณ์

50,000

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำร
แสดงผลงำนและพิธีมอบใบ
ประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลเมือง
งำย

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น

โครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

10,000 10,000

20,000 20,000

15,000 15,000

15,000 15,000

10,000 10,000

15,000 15,000

10,000 10,000

400,000 400,000

20,000 20,000

10,000 10,000

โครงกำรบูรณำกำรป้องกันและ
ควบคุมไฟป่ำ

โครงกำรปกป้องและเทิดทูน
สถำบันส ำคัญของชำติ

โครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำน
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน "เมืองงำยสะอำด"

โครงกำรเทศบำลต ำบลเมือง
งำยคืนคลองสวยสุขใจเที่ยว
ท้องถิ่น
โครงกำรเทศบำลสัญจร

โครงกำรตลำดสดน่ำซ้ือและ
อำหำรปลอดภัย

โครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส.
(สะอำด สวยงำม สุขภำพดี)

โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ
 ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน

โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ
อุปโภค บริโภค ในเขตเทศบำล

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

10,000 10,000

10,000 10,000

100,000 100,000

50,000 50,000

45,000 45,000

10,000 10,000

30,000 30,000

10,000 10,000

20,000 20,000
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบล
เมืองงำย

โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ในกำรพัฒนำองค์กร     
(KM ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน

โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ำ

โครงกำรป้องกันและลดภำวะ
โลกร้อน

โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออันตรำย หรือโรคอุบัติ
ใหม่

โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคที่มียุงลำยเป็นพำหะ

โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ

โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

30,000 30,000

20,000 20,000

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000

5,000

10,000

2,000 2,000

30,000 30,000
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน

โครงกำรมัคคุเทศก์น้อย ตำม
รอยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

10,000

โครงกำรรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจ
 ต้ำนภัยเอดส์

โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพแกนน ำชุมชน

100,000

โครงกำรพัฒนำสตรีและ
ครอบครัว

5,000

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) หลักสูตรจัดต้ัง

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรจัดเก็บรำยได้

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพงำนกู้ชีพกู้ภัย
เทศบำลต ำบลเมืองงำย

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
และเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกร

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน ของเทศบำลต ำบลเมือง
งำย

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

5,000 5,000

20,000

10,000

150,000

5,000

20,000 20,000

797,625 797,625

10,000 10,000

20,000 20,000
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยในเด็กปฐมวัย ส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย

โครงกำรเสียภำษีร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพผู้สูงอำยุ

150,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์

5,000

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
และส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
วัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ

20,000

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

10,000

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำ
แผ่นดิน

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

5,000 5,000

10,000

10,000 100,000 110,000

5,000 5,000 10,000

10,000

200,000 10,000 20,000 20,000 20,000 270,000

40,000 40,000

30,000 20,000 50,000

15,000 5,000 10,000 30,000

30,000 1,384,112 15,000 1,429,112

20,000 20,000

123,400 100,000 150,000 120,000 493,400

5,000 5,000 80,000 90,000

80,000 60,000 40,000 30,000 210,000

20,000 10,000 30,000

290,000 10,000 60,000 20,000 20,000 400,000

5,000 10,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน

วัสดุอื่น

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุจรำจร

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุกีฬำ 10,000

วัสดุกำรเกษตร

วัสดุก่อสร้ำง

โครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญ
พื้นบ้ำน

10,000

โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

5,000 5,000

30,000 10,000 40,000

50,000 50,000

90,000 15,000 105,000

500,000 500,000

130,000 130,000

66,000 66,000

22,000 22,000

47,200 47,200

7,500 29,000 36,500

29,500 29,500

54,700 54,700

ค่าครุภัณฑ์

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน

รถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

ค่ำบริกำรส่ือสำรและ
โทรคมนำคม

ค่ำไฟฟ้ำ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่า
สาธารณูปโภค

งบ
ด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

635,700 635,700

437,300 437,300

229,500 229,500

500,000 500,000

388,300 388,300

667,000 667,000

1,000,000 1,000,000

244,600 244,600

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์  (หมู่ที่ 9)

โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
ใหม่ - บ้ำนหนองบัว-บ้ำน
สหกรณ์ (ชม.ถ  47-003) (หมู่ที่
 3)

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
รูปตัววี ต้ังแต่นำนำยประณต กิ
ติ ไปทำงทิศตะวันออก (หมู่ที่ 1)

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ ห้อง
สุขำ สำธำรณะ (หมู่ที่ 10)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 9/1 
(หมู่ที่ 4)

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
เพื่อกำรเกษตร (หมู่ที่ 11)

ค่ำปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ทำงหลวงหมำยเลข
 ชม.ถ.047-039 (ซอยเทศบำล 
17) (หมู่ที่ 4)

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูก
สร้ำงต่ำง ๆ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

111,700 111,700

300,000 300,000

422,100 422,100

40,000 40,000

140,000 140,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ ำเภอเชียงดำว(สถำนที่กลำง)

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรขยำยเขตระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ
ส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน    (หมู่ที่ 3)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบำลซอย 28 (หมู่ที่ 1)

โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน
งบเงิน
อุดหนุน



แผนงาน

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

  แผนงาน 
  การศึกษา

  แผนงาน 
  

สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน 2,398,200 2,398,200

30,000 30,000

12,158,749 14,363,017 2,145,212 7,979,308 1,599,880 10,000 2,314,124 7,375,760 265,950 48,727,000280,000

รำยจ่ำยอื่น

235,000

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

รายจ่ายอ่ืน

ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำง
สถำบันกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนที่เป็นกลำงในกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผู้รับบริกำร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลเมืองงำย 
อ ำเภอเชียงดำว   จังหวัดเชียงใหม่ 

    
                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,727,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,158,749 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,158,749 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,158,749 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 480,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553, หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 
2557 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 8,764,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ สั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 1,576,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร ให้คนพิกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
รับรอง และท ำกำรวินิจฉัยแล้วและมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิ้ง ขำดผู้
อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป   

      

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 132,939 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน จ ำเป็น เร่งด่วนซึ่งไม่สำมำรถ คำดกำรณ์ได้
ล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม ที่
เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนกำรเกิดสำธำรณ
ภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย และไฟ
ป่ำ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 
รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกำรจรำจร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร ที่ประชำชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้ง จรำจร กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกั้น
จรำจร แผงพลำสติกใส่น้ ำ เสำล้มลุกจรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็ว
รถ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562       

      

    
ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับสมำคม ส.ท.ท. จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) เป็น
รำยปีในอัตรำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงในปีที่ล่วงมำแล้ว โดยไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
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เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จปกติรำยเดือนลูกจ้ำงประจ ำ (ภำรกิจถ่ำยโอน
จำก ร.พ.ช.) รำย นำยส ำรำญ  พรมแดน ลูกจ้ำงประจ ำ (ภำรกิจถ่ำยโอน
จำก ร.พ.ช.) ต ำแหน่ง พนักงำนประสำนงำนชนบท สังกัดกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้       

      

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 771,810 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มำตรำ 6 และกฎกระทรวง กำรหัก
เงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีสมทบเข้ำเป็น
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือส ำนัก 
งำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  
ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2563 โดยให้เทศบำลตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของเงิน
รำยได้ โดยไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
มำรวมค ำนวณด้วย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4 / ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหำคม 
 2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563      

      

    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ โดยคิดในอัตรำไม่น้อย
กว่ำ 50%  ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 
2554 ,ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  เรื่อง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลด ำเนินงำน
และบริหำร จัดกำรกองทุนหลักสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2552 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 
 
      

จ ำนวน 101,000 บำท 



69 
 

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพของพนักงำน  ซึ่งถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำง
ปฏิบัติรำชกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพของพนักงำนจ้ำงของเทศบำล  ซึ่งถึงแก่ควำม
ตำยในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้           

    
เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพของลูกจ้ำงประจ ำของเทศบำล  ซึ่งถึงแก่
ควำมตำยในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,090,631 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,014,231 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 695,520 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำ ดังนี้ 
1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรี  อัตรำเดือนละ 27,600 บำท  
จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 331,200 บำท  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
2) เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี  อัตรำเดือนละ 15,180 บำท 
จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 364,320 บำท  โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำ ดังนี้ 
1) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือน
ละ 4,000 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 48,000 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
2) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือน
ละ 3,000 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 72,000 บำท  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี / รองนำยกเทศมนตรี ตำม
อัตรำ ดังนี้ 
1) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ  
4,000 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 48,000 บำท  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน        
2) เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ  
3,000 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 72,000 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12  เดือน 
 
 

จ ำนวน 120,000 บำท 
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 198,720 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี / ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี  ตำมอัตรำ  ดังนี้ 
1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี อัตรำ 
เดือนละ 9,660 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 115,920 บำท 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน 12  เดือน 
2) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือน
ละ 6,900 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 82,800  บำท  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน 12  เดือน  

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,490,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับประธำนสภำ  
รองประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล  ดังนี้ 
1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล อัตรำเดือน
ละ 15,180 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 182,160  บำท   
2) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำเทศบำล อัตรำ  
เดือนละ 12,420 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 149,040 บำท    
3) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำเทศบำล อัตรำเดือน
ละ 9,660  บำท จ ำนวน 10 อัตรำ เป็นเงิน  1,159,200 บำท    

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,389,591 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,495,795 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิมพิเศษของ
ผู้บริหำร ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนท้องถิ่น, เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว, เงินที่
ปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิกำรศึกษำที่เป็นคุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ฯลฯ โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
 
 

จ ำนวน 90,660 บำท 
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เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 186,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัดและหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 611,136 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้         

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพ่ิมกำร 
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,955,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 337,400 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน 100,000 บำท 
1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบำล เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำน
เทศบำล ต ำแหน่ง สำยงำนผู้บริหำร  ฯลฯ   
2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) 
ให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและ  
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557 
3) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย   ค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวสำมำรถ ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร ภำยในวงเงินที่ตั้งประมำณกำรไว้ 
 
 
 
 

จ ำนวน 100,000 บำท 
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ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้กับกรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตั้งข้ึน ทั้งนี้ตำม
กฎหมำยระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิก
สภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและกำร
จ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554  และแก้ไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ.2557  

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งเป็นงำน
เร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจ ท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 182,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิได้รับ ค่ำเช่ำ
บ้ำน ได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นพนักงำน
เทศบำล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ทั้งนี ้ตำม
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

        

   
ค่าใช้สอย รวม 1,398,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมในวำระส ำคัญ
ต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย              
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ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 950,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำบริกำรก ำจัด
ปลวก กำรจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร กำรจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำดอำคำรที่ท ำกำร กำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำตน้ไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือ
สวนหย่อมหรือสนำมหญ้ำของทำงรำชกำร ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ 
ทั้งนี้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎำคม  2563  และหนังสืออ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่ำซักฟอก จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซักฟอกต่ำง ๆ เช่น ผ้ำระบำย ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำม่ำน ฯลฯ        

    
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ หรือ เอกสำร
รูปเล่มอ่ืนใด เช่น เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น แผนอัตรำก ำลังสำมปี ฯลฯ 

      

   

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร                                         
1)ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่ำอำหำร  
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพ่ือเป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน  
เยี่ยมชมทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ           
บุคคล หรือ คณะบุคคล 
2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ  หรือ เอกชน ฯลฯ 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี/รำชพิธี   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
รัฐพิธี/รำชพิธี เพ่ือถวำยควำมจงรักภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เช่น กำรจัดงำนเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษำ
วันปิยมหำรำช ฯลฯ กำรจัดกิจกรรมและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ อัน
เป็นกำรพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว 
 
 
 
 

จ ำนวน 100,000 บำท 
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และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชำชนไทยทั้งชำติ (ส ำนักปลัดเทศบำล,กอง
กำรศึกษำ) เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
สำมำรถ ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร ภำยในวงเงิน ที่ตั้งประมำณกำรไว้  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสียหำย กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้จัดให้มี 
กำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับผู้ประสพภัยจำกรถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับนำยกเทศมนตรี,รองนำยกเทศมนตรี, ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี, เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี, ประธำนสภำเทศบำล,รอง
ประธำนสภำเทศบำล, สมำชิกสภำเทศบำล, พนักงำนเทศบำล และ พนักงำน
จ้ำงของเทศบำล ซึ่งได้รับเงินค่ำจ้ำง จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของ
เทศบำล หรือผู้ที่กระทรวงมหำดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลหรือผู้ที่
เทศบำลสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลและได้ก ำหนดให้เบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรจำกเทศบำล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่
พัก, ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง  (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
 ค ำสั่ง และ หนังสือสั่งกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคุ้มครองดูแลป้องกันที่ดิน  
สำธำรณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่ำธรรมเนียมรังวัด ค่ำหมุดหลัก 
เขตท่ีดิน ค่ำจัดท ำป้ำยบอกสถำนที่ ค่ำล้อมรั้ว ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ล ำดับที่ 11 หน้ำ 123 
 

จ ำนวน 20,000 บำท 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำร
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น, สมำชิก
สภำเทศบำล ฯ, พนักงำนเทศบำล ฯ, ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ ทั้งนี้ ตำม กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

        

    
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณี
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่) เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วน ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลง
วันที่ 2 ตุลำคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556 และหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือ สั่งกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    

โครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
(วันที่ 18 มีนำคม) เช่น กำรจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร กำรคัดเลือกและมอบ
รำงวัล ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ที่ปฏิบัติงำน
ดีเด่น และ/หรือกำรแข่งขันกีฬำภำยใน กำรรณรงค์เพ่ือท ำควำมสะอำด
ส ำนักงำน ฯ และพ้ืนที่ในเขตเทศบำล ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ล ำดับ
ที ่13 หน้ำ 123 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณ
ภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

จ ำนวน 5,000 บำท 
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โครงกำรเทศบำลสัญจร จ ำนวน 15,000 บำท 
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเทศบำลสัญจร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดย เทศบำลจัดหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ โดยบูรณำกำร
ร่วมกับ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ล ำดับที่ 8 หน้ำ 122  สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ / 
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

    
โครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส ำคัญของชำติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส ำคัญ
ของชำติ โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันของชำติอันเป็นศูนย์
รวมแห่งควำมเป็นชำติและควำมสำมัคคีของคนในชำติ ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญ
และเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบำยของรัฐบำล
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 3 
หน้ำ 85 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำมมั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      



78 
 

    
โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำองค์กร (KM ) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ในกำร
พัฒนำองค์กร (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแก่คณะผู้บริหำร,
สมำชิกสภำเทศบำล, พนักงำนเทศบำล, พนักงำนครูเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเทศบำลต ำบลเมืองงำยทุกคน ได้มีเวทีส ำหรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนต่ำง ๆ และ
เป็นไปตำม กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่ก ำหนด โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดฝึกอบรมได้แก่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งตีพิมพ์, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี ้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ
สั่ง กำรที่เก่ียวข้อง สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรจัดกำร
สำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

      

    
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกร จ ำนวน 50,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพบุคลำกรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำหรับผู้บริหำร ฯ
, สมำชิกสภำเทศบำล,พนักงำนเทศบำล,พนักงำนครูเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง โดยมุ่งเน้นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นหลักในกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงเพ่ือให้กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย มีควำมสอดคล้องกับ นโยบำยของรัฐบำลและกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม,ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำพิมพ์ เอกสำร
และสิ่งตีพิมพ์, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ 
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
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  ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 200,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ, เครื่องเขียน, แบบพิมพ์, น้ ำ

ด่ืม, สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ, พวงมำลำ, พำนพุ่ม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ             

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น ไมโครโฟน,ขำตั้งไมโครโฟน, ปลั๊ก
ไฟฟ้ำ ฯลฯ        

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วน้ ำ, จำนรอง, ถ้วยชำม, 
ช้อนซ้อม, แปรง, ไม้กวำด, ผงซักฟอก, น้ ำยำดับกลิ่น ฯลฯ       

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก 
หัวเทียน, แบตเตอรี่ ฯลฯ             

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม, น้ ำมันดีเซล,
น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ             

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ขำตั้งกล้อง, เลนส์ซูม,  
ป้ำยประชำสัมพันธ์, เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, กระดำษต่อเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลบัผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 625,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำลฯ อำคำรส ำนักงำนอ่ืน ๆ และค่ำไฟฟ้ำ
สำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลฯ             
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ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล ค่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำ
เครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย์, ค่ำธนำณัติ, ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร, 
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์, ค่ำธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เนตกำร์ด และค่ำสื่อสำรอ่ืน ๆ และ ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ฯลฯ 

      

   
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)       

  
งบลงทุน รวม 91,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 91,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ รำคำตู้
ละ 5,900 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน  
(1) มีมือจับชนิดบิด  
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2563 
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ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

    
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี จ ำนวน 54,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน ดังนี้  
(1) กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่
ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้ 
(2) รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน 
(3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2563 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขำดไม่น้อยกวำ 19 นิ้ว) รำคำ 22,000 บำท จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน
หลัก(6 Core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย    
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระบบ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB                                                             
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้  
(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
 (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ      
(3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB         
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
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  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจะไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVE-RW หรือดกีว่ำ  จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
-มีแปน้พิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วยโดยใช้เกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

        

    
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)  
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนที่เป็นกลำงในกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนที่เป็นกลำงในกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำ
ประกอบกำรวำงแผนบริหำรงำนตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และน ำ
ผลกำรประเมินมำประกอบกำรขอก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ตำม หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /
ว 7121 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 472,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 442,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 442,380 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 442,380 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำล ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ
รำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจ ท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม หรือ คณะกรรมกำร  หรือ
คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่ง
กำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสำหกิจ  หรือ เอกชน ฯลฯ                                                     

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำก
เทศบำล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมถึง 
 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ หนังสือสั่งกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุม อบรม
สัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่พนักงำนเทศบำล ฯ
ทั้งนี้ ตำม กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,645,056 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,237,956 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,237,956 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,389,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และหัวหน้ำฝ่ำย

บริหำรงำนคลังโดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน  12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 258,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงประจ ำ ตำม
ต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้   

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 530,256 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณ ตั้งจ่ำย

ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,210,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 321,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบำล เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำง คณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง และคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ตำมประเภทรำยจ่ำยนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 และระเบียบ หนังสือสั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำน นอกเวลำ
รำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำ
รำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

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

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนเทศบำล และ
ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ทั้งนี้ เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 691,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กำรประชำสัมพันธ์ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บภำษีในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ป้ำย 
ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ทั้งนี้ ตำม 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 220,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซ่ึง มิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง ทั้งนี ้ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563    

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพ่ือเป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ให้แก่ พนักงำนเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน, ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝีกอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น  ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม อบรม
สัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ฯ ลกูจ้ำงประจ ำ,
พนักงำนจ้ำง ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง       

      

    
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย โดยกำรจัดท ำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บรำยได้ เช่น กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง เพ่ือรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและกำรเตรียมกำรรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 รวมถึง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ล ำดับที่ 5 หน้ำ 121 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงกำรเสียภำษีร่วมกันสร้ำงสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ียั่งยืน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสียภำษีร่วมกัน สร้ำงสรรค์ชุมชน  
สู่สังคมที่ยั่งยืน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์, กำรมอบใบประกำศนียบัตร ฯลฯ ให้กับผู้เสียภำษี ประจ ำปี 
2565 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้มีหน้ำที่เสียภำษีได้ตระหนักถึงหน้ำที่ใน
กำรเสียภำษี และให้ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษีเพ่ิมข้ึน เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ีล ำดับที่ 6 หน้ำ 121  สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดี
ของ  ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ,ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เชน่ วัสดุต่ำง ๆ      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 148,400 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, เครื่องเขียน, แบบพิมพ์ สมุด

บัญชี, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 3,400 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล ฯลฯ            

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น   

กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, เทป
บันทึกข้อมูล, กระดำษต่อเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล ค่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำ
เครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย์, ค่ำธนำณัติ, ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์, ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์, ค่ำธรรมเนียมโอนเงินธนำคำร ฯลฯ เพ่ือในกำรติดต่อรำชกำรต่ำง ๆ       

  
งบลงทุน รวม 196,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 196,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 17,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ รำคำตู้
ละ 5,900 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน  
(1) มีมือจับชนิดบิด  
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2563 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 44,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขำดไม่น้อยกวำ 19 นิ้ว)จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่อง
ละ 22,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก(6 Core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สูง จ ำนวน 1 หน่วย         
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระบบ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB   
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-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้                                             
(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
(2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ      
(3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB         
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB    
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจะไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVE-RW หรือดกีว่ำ  จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง   
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง   
-มีแปน้พิมพ์และเมำส์   
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 

    
 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

 
จ ำนวน 

 
5,000 

 
บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)  
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563   
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง เช่น ท ำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
รวม 

 
154,950 

 
บาท 

  
งบบุคลากร รวม 148,950 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 148,950 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 148,950 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจ ท ำในเวลำ
รำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำก
เทศบำล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ หนังสือสั่ง
กำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุม อบรม
สัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่พนักงำนเทศบำลฯ
ทั้งนี้ ตำม กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 358,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 247,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 247,740 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 236,460 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 11,280 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงิน
เพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 111,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอก
เวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน
ได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
ที่เก่ียวข้อง       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 20,000 บำท 

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น  
ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม อบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ 
ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ฯ ,พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทั้งนี ้ตำมกฎหมำย ระเบียบ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 

      



94 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, เครื่องเขียน, แบบพิมพ์

ต่ำง ๆ ฯลฯ       
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล, เทป
บันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผง
หมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ       

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล ค่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำ
เครื่อง เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,786,472 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 746,472 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 746,472 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 686,472 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  โดยค ำนวณตั้ง

จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ชั่วครำว ฯลฯ ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน โดย
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวำคม 2560 และ รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 420,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรจ้ำงเหมำรักษำ
ควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3 /658 ลง
วันที่ 25 มกรำคม 2553 ,หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  ฯลฯ  
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับ พนักงำนเทศบำล และ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล ซ่ึง
ได้รับเงินค่ำจ้ำง จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำล หรือผู้ที่
กระทรวงมหำดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลหรือผู้ที่เทศบำลสั่งให้ไป
ปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลและได้ก ำหนดให้เบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจำกเทศบำล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก
, ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ทั้งนี ้ตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
 รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ หนังสือสั่งกำรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

    
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เช่น กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก กำรจัดอบรมให้ควำมรู้
กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตลอดจนกำรส่งผู้ติดยำเสพติดเข้ำ
รับกำรบ ำบัดรักษำหรือฟ้ืนฟูสภำพฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี 2565 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 3 หน้ำ 103 
 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำมมั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      

    
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยประจ ำปีงบประมำณ 2565 (กำรฝึกซ้อมดับเพลิง) เพ่ือทบทวนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 3 หน้ำ 86 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำน 

      



97 
 

ควำมมั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำง
ควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
เทศบำลต ำบลเมืองงำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นกำรทบทวน
และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ ชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำ   ภัยพิบัติให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบื้องต้น  โดย
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิตสอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนควำมมั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

      

    

 
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ของเทศบำลต ำบล
เมืองงำย 

 
จ ำนวน 

 
30,000 

 
บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เพ่ือทบทวนควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำน สังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 86 สอดคล้องยุทธศำสตร์ 
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ชำติ 20 ปี ด้ำนควำมมั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
      

    
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพงำนกู้ชีพกู้ภัยเทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพงำนกู้ชีพ
กู้ภัยเทศบำลต ำบลเมืองงำย เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 4 หน้ำ 87 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำม
มั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564ห้วง
ปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน สังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่1 หน้ำ 11 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำมม่ันคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 

 
จ ำนวน 

 
30,000 

 
บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนน เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ ประกอบ ด้วยกิจกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กำรตั้งจุดบริกำรประชำชน ฯลฯ โดยจ่ำย
เป็นค่ำจัดท ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561- 2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 2 หน้ำ 86 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำม
มั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ, ปลั๊กไฟฟ้ำ

,หลอดไฟฟ้ำ, สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ 
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์, น้ ำมันเบรก, 

 หัวเทียน, แบตเตอรี่ ฯลฯ       
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม, น้ ำมันดีเซล, 

 น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ       
      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น ส ำลี และผ้ำพันแผล, 

แอลกอฮอร์, ถุงมือ ฯลฯ 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย  เช่น ชุดปฏิบัติงำนดับเพลิงและกำร
บรรเทำสำธำรณภัย ถุงมือดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต หมวก
ดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ  

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ท่อสำยส่งน้ ำ, สำยดับเพลิง, 
อุปกรณ์ดับไฟป่ำ, ถังดับเพลิง ฯลฯ 
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วัสดุจรำจร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุจำรจร เช่น สัญญำณไฟกระพริบ, สัญญำณไฟฉุกเฉิน, 

 กรวยจำรจร, แผงกั้นจรำจร ฯลฯ 
      

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำประเภทวัสดุใด ๆ             

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ ำเภอเชียงดำว (สถำนที่กลำง) 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำลต ำบลแม่นะตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอเชียงดำว  
(สถำนที่กลำง) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์
2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 20 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำม
มั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 823,795 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 538,795 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 538,795 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 496,795 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน
เทศบำล ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกรำชกำรปกติ
หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ

กิจกรรมต่ำง ๆ, กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรศึกษำ ฯลฯ  
      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 115,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ทั้งนี้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563     
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร   ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพ่ือเป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล     

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ นอก
รำชอำณำจักร ให้แก่ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำบริกำรจอดรถ ณ  ท่ำอำกำศยำนค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ,ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559       

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม กำร
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก่ พนักงำนเทศบำล, พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และ ระเบียบหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง       

      

    
โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจ้ำงนักเรียน/ นักศึกษำท ำงำนช่วง
ปิดภำคเรียน เพ่ือให้นักเรียน/ นักศึกษำมีรำยได้และเพ่ือใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 3 หน้ำ 89 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัด ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ส ำหรับปฏิบัติงำน กอง

กำรศึกษำ ฯ เช่น กระดำษ, ปำกกำ, ดินสอ ฯลฯ  
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง,ไม้กวำด, ไม้ถู

พ้ืน ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ, น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึก

ข้อมูล  ฯลฯ  
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เนตกำร์ด และค่ำสื่อสำรอ่ืน ๆ และ ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,155,513 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,430,576 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,430,576 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,364,496 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมือง

งำย โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป      
      

   
เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 168,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ให้แก่พนักงำนครูเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทั่วไป       
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 826,080 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก่ พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณตั้ง

จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป      
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ชั่วครำว  ฯลฯ ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,326,737 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 907,625 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำร"TO BE NUMER ONE" จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร TO BE NUMBER ONEเพ่ือให้
เด็ก เยำวชน ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
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2557 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 2956  ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2558 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 6 หน้ำ 103 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนควำม
มั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ  ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
      

    
โครงกำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ ส ำหรับเด็ก
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ
และพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมือง
งำย เช่น กำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงกำร
ส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบำยของ
รัฐบำล, โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน, โครงกำรเด็กน้อยกตัญญู, โครงกำรเยี่ยมบ้ำน, 
 โครงกำรสำนสัมพันธ์ปฐมวัย,โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรนักเรียน (ในระดับ
ปฐมวัย)ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง ระเบียบ หนังสือสั่งกำรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 88 
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำร
สร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ)   
 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำและ
นันทนำกำร ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น “โครงกำรกีฬำสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์
ปฐมวัย”ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 6  ที่หน้ำ 90 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำน 
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กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำน(กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
กองกำรศึกษำ)   
 

    
โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนและพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนและ
พิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย โดยกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กและพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบำลต ำบลเมืองงำยเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วง
ปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับ
ที ่10 หน้ำ 92 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณ
ภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ)     
 

      

    
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2565 เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้รับควำมรู้ควำมบันเทิง และส่งเสริมให้
เด็กและเยำวชนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ 
เช่น กำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร, กิจกรรมกำรแสดงบนเวที, ค่ำของขวัญ,ของ
รำงวัลส ำหรับเด็ก ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 8 หน้ำ 91 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 (กองกำรศึกษำ)   
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โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในเด็กปฐมวัย ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในเด็ก
ปฐมวัย ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย เช่น กำรจัดกิจกรรม
ให้ควำมรู้ผู้ปกครอง, กิจกรรมตรวจสุขภำพของเด็กนักเรียนเบื้องต้น, กิจกรรม
ตรวจสุขภำพช่องปำกและฟัน กิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ต่ำงๆ อำทิ โครงกำรหนูน้อยฟันสวย และสุขภำพดีโครงกำรหนูน้อยสุขภำพดี
ออกก ำลังกำยตอนเช้ำ, โครงกำรประกวดหนูน้อยสุขภำพดี ฯลฯ ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
รวมถึง ระเบียบ หนังสือสั่งกำรอื่นที่เก่ียวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 2 หน้ำ 88 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ)  
   

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย 

จ ำนวน 797,625 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล ต ำบลเมืองงำย โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำรกลำงวัน, ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว), ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน, ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน,
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูของ ศพด. ในสังกัดเทศบำลต ำบลเมือง
งำย ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) ห้วงปี พ.ศ.2565  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 13 หน้ำ 95 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,384,112 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด

เทศบำล ต ำบลเมืองงำย เช่น กระดำษ, ปำกกำ, ดินสอ, น้ ำดื่ม ฯลฯ  
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1,354,112 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในเขต
เทศบำล จ ำนวน 2 แห่ง เพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอน  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/
ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 5 หน้ำ 90 
      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,398,200 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,398,200 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 2,398,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ.) โครงกำรอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนชุมชน
บ้ำนเมืองงำย และโรงเรียนบ้ำนใหม่ โดยเป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎำคม 2564 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) ห้วง
ปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่12 หนำ้ 94 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย
กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ)   
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,364,880 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 743,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 743,880 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 701,880 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ 
      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 621,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษำยน 2564      

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน
ได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ  สั่ง
กำรที่เก่ียวข้อง     
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ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ

กิจกรรมต่ำง ๆ, กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข ฯลฯ       
      

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ ทั้งนี ้ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563   

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น 
ค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องใน
กำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เก่ียวกับกำรรับรองเพ่ือเป็น
ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยม
ชมทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะ
บุคคล      

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักรให้แก่ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พักค่ำบริกำรจอดรถ  ณ ท่ำอำกำศยำนค่ำผ่ำนทำง
ด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559        

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก่ พนักงำนเทศบำล, พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร ฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ  
 
 
 
 
 
      

      



111 
 

    
โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบำล จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ
อุปโภค บริโภคในเขตเทศบำล เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 
พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่6 หน้ำ 98 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง    
    

      

    
โครงกำรตลำดสดน่ำซื้อและอำหำรปลอดภัย จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตลำดสดน่ำซื้อและอำหำรปลอดภัย
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร
, ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์, ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมำยระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วง ปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  และคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่1 หน้ำ 96 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และ 
พัฒนำนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model 

      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรำย หรือโรคอุบัติใหม่ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย หรือโรค อุบัติใหม่ เพ่ือให้ประชำชนในเขตพ้ืนที่มีควำมรู้มีควำม
เข้ำใจ มีควำมปลอดภัยจำกโรคติดต่ออันตรำย โรคอุบัติใหม่  เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 15 สอดคล้องยุทธศำสตร์ 
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ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
     

    
โครงกำรรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจ ต้ำนภัยเอดส์ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจต้ำนภัย
เอดส์ เพ่ือจัดกิจกรรมและรณรงค์ในวันเอดส์โรค เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 5 หน้ำ 97 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์

ต่ำง ๆ กระดำษ  ฯลฯ 
      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น วัสดุกำรแพทย์, 
น้ ำยำก ำจัดกลิ่น, น้ ำยำฆ่ำแมลงวัน, วัคซีน, ทรำยอะเบต, น้ ำยำก ำจัดยุงลำย, 
จุลินทรีย์ ฯลฯ เพ่ือใช้ส ำหรับฆ่ำเชื้อและดับกลิ่นบริเวณที่มีปัญหำด้ำนกลิ่น และ
แมลงจำกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธ์พืช ต้นไม้  

พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ  วัสดุเพำะช ำ  ฯลฯ   
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ,เทป

บันทึกเสียง กระดำษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี ฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก,แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูลกระดำษต่อเนื่อง, อุปกรณ์เพ่ิมเติมต่ำง ๆ ฯลฯ       
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 235,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคท่ีมียุงลำยเป็นพำหะ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลำย
เป็นพำหะ เช่น กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำร
ควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคกำรพ่นสำรเคมี ฯลฯ เป็นไป ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
ที่เก่ียวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่4 หน้ำ 97 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ เช่น กิจกรรมรณรงค์ กำรเผยแพร่ควำมรู้ รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังโรค
ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0994 ลงวันที่24 กุมภำพันธ์ 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต  ล ำดับที่ 2 หน้ำ 96 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบล 
เมืองงำย  ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ
20,000 บำท จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน รวมเป็นเงิน 140,000 บำทเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี 2565 ล ำดับ
ที ่7 หน้ำที่ 98 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณ
ภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ โดยบูรณำกำรร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
เมืองงำย เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)  ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 2 หน้ำ 99 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 422,100 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 422,100 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 422,100 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    
โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำหมู่บ้ำน 
(หมู่ที่ 3) 

จ ำนวน 422,100 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอเชียงดำว ตำม
โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ ส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนใหม่ เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืน ล ำดับที่ 1 หน้ำ 4  
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,892,024 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 567,024 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 567,024 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 519,024 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดย

ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  โดย

ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,325,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 85,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ กิจกรรมต่ำงๆ             

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  1)ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำง
ใด อย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรจ้ำงเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563                                                     
2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอย  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับเกลี่ย ฝังกลบขยะมูลฝอยตำม
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 
 

      



118 
 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี 
พ.ศ.2565  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำน
สิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 1 หน้ำ 21  ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุก
รำยกำร ภำยในวงเงิน ที่ตัง้ประมำณกำรไว้ 
 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงำยสะอำด" จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน "เมืองงำยสะอำด" ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่และนโยบำย ของรัฐบำล เช่น กิจกรรมกำรประกวด
หมู่บ้ำนปลอดขยะ, กิจกรรมท ำปุ๋ยหมัก, ท ำน้ ำหมักชีวภำพจำกเศษอำหำรขยะ
เปียก, กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 และ ระเบียบ หนังสือสั่งกำร อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงปี
พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 2  หน้ำ 21  สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำร
สร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม 
สุขภำพ และเศรษฐกิจ 
   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว  อ่ืนๆ เช่น ถังเก็บขยะมูลฝอย,ไม้กวำด, แปรง, แก้วน้ ำ,จำนรอง
,สบู ่อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ฯลฯ  

      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น หิน, ทรำย, ปูน, ไม้ต่ำง ๆ, น้ ำมันทำ

ไม้ ทินเนอร์, สี, แปรงทำสี ฯลฯ       
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยำง
รถยนต์ อะไหล่รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมัน

ดีเซล น้ ำมันเครื่อง, แก๊สหุงต้ม ฯลฯ       
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น รองเท้ำบู๊ท, ถุงมือยำง,  
เสื้อหนัง, หมวก, ผ้ำปิดจมูก, เสื้อกันฝน ฯลฯ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 280,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรจัดฝึกอบรมอำชีพเสริมและพัฒนำทักษะวิชำชีพให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดฝึกอบรมอำชีพเสริมและพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพให้กับประชำชน  อยู่ดี มีสุข เช่น กิจกรรมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรพัฒนำอำชีพฝีมือแรงงำน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ล ำดับ
ที ่1 หน้ำ 80 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม  สุขภำพ และเศรษฐกิจ 
     

      

    
โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพแกนน ำชุมชน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพแกนน ำ
ชุมชน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม,สัมมนำ ,ทัศนศึกษำดูงำนของแกนน ำ
ชุมชน, ผู้น ำชุมชน ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
2564 ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 10 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      

    
โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว เช่น กำร
เสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 
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2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 
หน้ำ 102 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ  ประชำชน
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุ เช่น กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรอภิปรำยสำระน่ำรู้ และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตผู้สูงอำยุ กำรดูแลรักษำสุขภำพ กิจกรรมนันทนำกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที่ 2 หน้ำ 102 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำร
จัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
    

      

    
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น กำรจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจ เพ่ือสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกท่ีดีงำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
เป็นไปตำม หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2557 ระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับ
ที ่7 หน้ำ 104 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงควำม
มั่นคง/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำม
มั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ 
ต ำบลเมืองงำย เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนในชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ   
เช่น จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขัน ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน , ค่ำ
ถ้วยรำงวัล ,ค่ำเงินรำงวัล , ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น ตลอดจนส่งนักกีฬำหรือนัก
กรีฑำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.
2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับที่ 7  
หน้ำ 110 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณ
ภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

      

    
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนประชำชนสัมพันธ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน ประชำชน
สัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนในชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ  ตำมแนวทำงของ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน, ค่ำถ้วย
รำงวัล, เงินรำงวัล, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรแข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็น ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี 
พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับ
ที ่8 หน้ำ 110 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ   
ประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง (กองกำรศึกษำ) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล ฯลฯ เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริม กำรออกก ำลังกำยเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 115,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง เพ่ือ
ส่งเสริมรักษำวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ เช่น กำรประกวดกระทงลอยน้ ำ,กำรประกวดกระทงใหญ่, ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ฯลฯ ทั้งนี ้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับที่ 2 หน้ำ 108 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)  
โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำและอัตลักษณ์ล้ำนนำ (กองกำรศึกษำ) 
      

      

    
โครงกำรจัดงำนพิธีสรงน้ ำ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพิธีสรงน้ ำพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำชำนุสรณ์ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น  กำรจัดขบวน
ของหมู่บ้ำน/ชุมชน, กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำกำดมั่วครัวแลง, กำรแสดงคนตรี
พ้ืนเมือง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงำมของท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 1 หน้ำ 107 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)  
โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำและอัตลักษณ์ล้ำนนำ (กองกำรศึกษำ)  
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โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
วัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ, วันอำสำฬหบูชำ,วันเข้ำพรรษำ, วันวิสำขะ
บูชำ และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ เช่น กำรท ำบุญตักบำตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่, งำนประเพณีสลำกภัตร ฯลฯ เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นและของชำติ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และ ระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำร อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 5 หน้ำ 109 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำเชื่อมโยง
ธรรมชำติ วัฒนธรรม  สุขภำพ และเศรษฐกิจ (กองกำรศึกษำ)  
  

      

    
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ เยำวชน และประชำชนทั่วไป เช่น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมต่ำงๆ โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงกำรฟัง
เทศน์ ฟังธรรมในสถำนศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และ กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที่ 9 หน้ำ 111 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
(กองกำรศึกษำ) 
 

      

    
โครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน โดยบูรณำกำรร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
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ในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย เช่น กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำเครื่อง
สักกำระล้ำนนำ, กำรท ำตุงล้ำนนำ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับ
ที ่8 หน้ำ 104 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์(Creative Economy) โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำและ 
อัตลักษณ์ล้ำนนำ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรมัคคุเทศก์น้อย ตำมรอยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรมัคคุเทศก์น้อยตำมรอยสมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนที่  ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และกำร
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงปี 
พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ล ำดับที่ 1 หน้ำ 82 สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำ
เชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม  สุขภำพ และเศรษฐกิจ (กองกำรศึกษำ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,291,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,893,460 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,893,460 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 578,140 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงจ ำนวน 1 อัตรำ โดย

ค ำนวณตั้งจ่ำยไม่เกิน  12 เดือน   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,237,320 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณ ต้ัง

จ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ชั่วครำว ฯลฯ ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำง ฯลฯ  

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน
ได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ ของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด เช่น จ้ำงเหมำ
บริกำรในกำรขุดลอกท่อและรำงระบำยน้ ำ ฯลฯ ทั้งนี ้ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563        

      

    
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ จ ำนวน 3,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล             

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร   
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพ่ือเป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล     

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ให้แก่ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน, 
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม เช่น  ค่ำลงทะเบียนในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก่ พนักงำนเทศบำล, พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ  
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ, เครื่องเขียน, แบบ

พิมพ์ ฯลฯ       
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น เช่น ฟิล์ม, แผ่นป้ำย, 

 กระดำษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี ฯลฯ      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
      

      

  
งบลงทุน รวม 98,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 98,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เครื่องปรับอำกำศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ ำนวน 47,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) แบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จ ำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน ดังนี้ 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30,000 บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
3. ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5 
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4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2563  
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยค่ำเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้ำน
กรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ  แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 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 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ซ่อง  
VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
 

    
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 29,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 5 เครื่อง รำคำ เครื่องละ 5,800 บำท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)  
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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งานก่อสร้าง รวม 5,084,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 570,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ ทั้งนี ้ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563       

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ เช่น  ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ      
      

   
ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 80,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ, บำลำทส์

, สำยไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ฯลฯ                
      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ปูน, ดินลูกรัง, หินคลุก, ทรำย, หิน, เลื่อย, 

ไขควง, กุญแจ, แปรงทำสี, เทปวัดระยะ, ไฟเบอร์ ฯลฯ   
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำง

รถยนต์ ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันเบนซิน, 

น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ       
      

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออ่ืน ๆ เช่น วัสดุงำนจรำจรสงเครำะห์ 
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งบลงทุน รวม 4,514,100 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,514,100 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
เมืองงำย จ ำนวน 3 ห้องเรียน  พ้ืนที่ใช้สอยรวม  65  ตำรำงเมตรรำยละเอียด
ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ล ำดับที่ 130 หน้ำ 78 

      

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ทำงหลวงหมำยเลข ชม.ถ.047-039 
(ซอยเทศบำล 17) (หมู่ที่ 4) 

จ ำนวน 437,300 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำงหลวงท้องถิ่น
หมำยเลข ชม.ถ.047-039  เทศบำลซอย 17 (กม.0+543 -กม.0+735)  หมู่
ที ่4 บ้ำนแม่ข้อน  ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม.  ยำว 192.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 768.00 ตำรำงเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทำงกว้ำง 0.20 -
0.50 ม. ยำว 192.00 ม.ทั้งสองข้ำง รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล ำดับที่ 6 หน้ำ 9 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 9/1 (หมู่ที่ 4) จ ำนวน 229,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทำงหลวงท้องถิ่น
หมำยเลข ชม.ถ.047 -_ _  เทศบำลซอย 9/1 (กม.๐+162 -กม.๐+277)  หมู่
ที ่4 บ้ำนแม่ข้อน   ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 ม.  ยำว 115.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 402.50 ตำรำงเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทำงกว้ำง 0.20 -
0.50 ม. ยำว 115.00 ม.ทั้งสองข้ำง รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี2565 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน ล ำดับที่ 5 หน้ำ 9 
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โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัววี ตั้งแต่นำนำยประณต กิติ ไปทำงทิศ
ตะวันออก (หมู่ที่ 1) 

จ ำนวน 388,300 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี   
หมู่ที่ 1  บ้ำนเมืองงำยเหนือ  ริมถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข ชม.ถ.47-
_ _  จำกนำนำยประณต  กิต ิ ไปทำงทิศตะวันออก  ขนำดปำกรำง
กว้ำง 1.20 เมตร   ก้นรำงกว้ำง 0.70  เมตร ลึก 0.70  เมตร  ควำมยำว
รวม 280.00 เมตร  พร้อมอำคำรประกอบกำรระบำยน้ ำ  รำยละเอียดตำมแบบ
รูปและรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 หว้งป ี2565 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน ล ำดับที่ 3  หน้ำ 16 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ ห้องสุขำ สำธำรณะ (หมู่ที่ 10) จ ำนวน 667,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำ ห้องสุขำ สำธำรณะ ส ำหรับประชำชน  บริเวณ
สุสำนสำธำรณะ  ชนิดอำคำร คสล.ขนำด  6x 8.10 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่ำ 48.60 ตำรำงเมตร   หมู่ที ่10  บ้ำนสัน ตำมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี2565 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน ล ำดับที่ 9 หน้ำ 18 
 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  (หมู่ที่ 9) จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนำด  20 x 12  เมตร  หมู่ที ่9  บ้ำนม่วงง้ม  รำยละเอียดตำมแบบรูป
และรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี2565 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน ล ำดับที่ 7 หน้ำ 9 
 

      

    
โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนใหม่ - บ้ำนหนองบัว-
บ้ำนสหกรณ์ (ชม.ถ  47-003) (หมู่ที่ 3) 

จ ำนวน 244,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนใหม่ - บ้ำน
หนองบัว-บ้ำนสหกรณ์  หมู่ที ่3  บ้ำนใหม่   ( กม.1+420  ถึง กม.4+590)  ผิว
จรำจรเดิมกว้ำง 4.00 ม.  ผิวจรำจรใหม่กว้ำง 6.๐๐  ม. ยำว 
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170.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 340.00 ตำรำง
เมตร พร้อมไหล่ทำงกว้ำง 0.20  ม.  ยำว 170.00 ม. หนำ 0.20 ม. ทั้งสอง
ด้ำน รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำย
ก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วง
ปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล ำดับ
ที ่2 หน้ำ 8 
 

    
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบำลซอย 28 (หมู่ที่ 1) จ ำนวน 111,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทำงหลวง
ท้องถิ่นหมำยเลข ชม.ถ.047-_ _  เทศบำลซอย 28  (กม.0+000 -กม.
0+17)  หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองงำยเหนือ  ผิวจรำจรกว้ำง 4.50 ม.-
6.50 ม.  ยำว 17.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่ำ 120.00 ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่
เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.
2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล ำดับที่ 1 หน้ำ 7 
 

      

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำเพ่ือกำรเกษตร (หมู่ที่ 11) จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำเพ่ือกำรเกษตร  ระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำดมอเตอร์ 2  แรงม้ำ และวำงท่อจ่ำยน้ ำพีวีซี ควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 2,350 เมตร   หมู่ที่ 11  บ้ำนหนองบัว  รำยละเอียดตำมแบบรูปและ
รำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 ห้วงป ี2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล ำดับที่ 11 หน้ำ 11 
 

      

   
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 635,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงในเขตเทศบำลต ำบล 
เมืองงำย เช่น กำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ กำรปรับปรุงบ่ำบำดำล กำรปรับปรุง
อำคำร ฯลฯ      
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 175,950 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 148,950 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 148,950 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 148,950 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำปี  ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 27,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจ ท ำในเวลำ
รำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำก
เทศบำล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ทั้งนี้ ตำมระเบียบกระทรวง  
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 รวมถึง  
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ หนังสือสั่งกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำรประชุม อบรม
สัมมนำเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่พนักงำนเทศบำล ฯ
ทั้งนี้ ตำม กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ของ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร และพระบรมวงศำนุ
วงศ์ทุกพระองค์เช่น กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.4/ ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหำคม 2553 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –2565) ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ ล ำดับที่ 2 หน้ำ 83 อดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรสำ
ธำรณภัย กำรสร้ำงควำมมั่นคง และยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น กระถำงดอกไม้, พันธุ์พืช, ปุ๋ย, พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ, ยำปรำบศัตรูพืช  ฯลฯ  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
โครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส.(สะอำด สวยงำม สุขภำพดี) จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส 
(สะอำด สวยงำม สุขภำพดี) เพ่ือบริหำรจัดกำรในชุมชนสถำนที่รำชกำร สถำนที่
ท่องเที่ยว เพ่ือปรับปรุงให้  น่ำอยู่ สะอำด สวยงำมและสุขภำพจิตที่ดี ที่ดีต่อ
ชุมชน เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 1 หน้ำ 114   สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิม
มูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม สุขภำพ และเศรษฐกิจ 
 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

      

    
โครงกำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยคืนคลองสวยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยคืนคลองสวยสุขใจ
เที่ยวท้องถิ่น เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 4 หน้ำ 118 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม 
สุขภำพ และเศรษฐกิจ (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
      

      

    
โครงกำรบูรณำกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำกำรป้องกันและควบคุมไฟ
ป่ำ (กำรท ำแนวกันไฟ) ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่และนโยบำยของรัฐบำล โดยบูรณำกำรร่วมกับ 
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หน่วยงำน ภำคส่วนต่ำง ๆ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไป
ตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ห้วงปี พ.ศ.2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 1 หน้ำ 113 สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรปัญหำฝุ่น
ควัน (PM2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
      

    
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เพ่ือให้
ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย ปลอดมลพิษทำงอำกำศ มีอำกำศที่
ดี เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร ธรรมชำติ และด้ำนสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 3 หน้ำ 114 สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรปัญหำฝุ่น
ควัน (PM2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน 
 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
      

      

    
โครงกำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน โดยกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรใช้พลังงำนต่ำงๆ ให้แก่
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำร แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 2 หน้ำ 114 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนำ 
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 อย่ำงยั่งยืน (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
      

    
โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินี ฯ ซ่ึง
เป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่  และ
นโยบำยรัฐบำล โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วง
ปี พ.ศ. 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำน
สิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 1 หน้ำ 117 สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ยุทธศำสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้ำนกำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)      
 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ กฎหมำยหนังสือสั่งกำร
ที่เก่ียวข้อง, ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 
รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ล ำดับที่ 3 หน้ำ 118 สอดคล้องยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/
ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้ำน (กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

      

               


