


                                                                                                                   

                                                                                                      
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

............................................. 
 

  ตามที่ เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย สมัยประชุมสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก
นายอ าเภอเชียงดาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และ
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง นั้น 
  

   อาศัยอ านาจความตามในมาตรา ๖2 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
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จ านวน 251,989.1

4

บาท

จ านวน 313,655.0

5

บาท

จ านวน 311,323.4

5

บาท

จ านวน 0.00 บาท

จ านวน 88,930.45 บาท

จ านวน 641.00 บาท

จ านวน 22,009,63

8.47

บาท

จ านวน 24,571,52

3.22

บาท

           บัดนี้ ถึงเวลาทีผู้่บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองงาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองงายอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองงาย จึงขอ

ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2.1 รายรับจริง จ านวน 47,547,700.78 บาท ประกอบด้วย

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 

โครงการ รวม 2,348,086.80 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,763,651.87 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 59,190,329.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 88,400,555.75 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลเมอืงงาย

หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุน

2.2 เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 267,150.96 บาท

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน



จ านวน 11,038,07

0.74

บาท

จ านวน 15,051,09

1.15

บาท

จ านวน 9,013,949.

67

บาท

จ านวน 1,906,360.

00

บาท

จ านวน 2,329,500.

00

บาท

จ านวน 29,000.00 บาท

งบบุคลากร

2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 267,150.96 บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบด าเนินงาน

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 370,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 39,367,971.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง



รายรับจริง

ปี  2564

251,989.14

313,655.05

311,323.45

88,930.45

641.00

966,539.09

22,009,638.47

22,009,638.47

24,571,523.22

24,571,523.22

47,547,700.78

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ค าแถลงงบประมาณ

รวม 48,727,000.00 49,400,000.00

หมวดเงินอุดหนุน 23,000,000.00 24,900,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

23,000,000.00 24,900,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

24,655,000.00 22,910,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมืองงาย

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 405,000.00 650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 325,500.00 596,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,500.00 303,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,000.00 40,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 1,072,000.00 1,590,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 24,655,000.00 22,910,000.00



รายจ่ายจริง

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

งบกลาง 11,038,070.74 12,158,749.00 12,155,661.00

งบบุคลากร 15,051,091.15 17,160,414.00 18,348,784.00

งบด าเนินงาน 9,013,949.67 11,477,537.00 11,252,775.00

งบลงทุน 1,906,360.00 4,900,000.00 4,982,580.00

งบเงินอุดหนุน 2,329,500.00 3,000,300.00 2,630,200.00

งบรายจ่ายอื่น 29,000.00 30,000.00 30,000.00

39,367,971.56 48,727,000.00 49,400,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย



ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 49,400,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,915,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 235,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 12,155,661

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,181,280

แผนงานการเกษตร 287,720

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,727,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,015,560

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,062,079

แผนงานสาธารณสุข 1,459,940

ดา้นบริหารทัว่ไป

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ดา้น รวม



12,155,661

12,155,661

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 12,155,661

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

    งบกลาง 12,155,661

งาน



455,580 180,720

0 0

455,580 180,720

35,000 6,000

5,000 2,000

30,000 4,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

490,580 186,720

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน รวม

งบบุคลากร 7,180,260 2,543,200 10,359,760

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป
งานวางแผนสถิตแิละ

วิชาการ
งานบรหิารงานคลัง

งบด าเนินงาน 2,805,400 1,112,200 3,958,600

    ค่าตอบแทน 337,400 331,000 675,400

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,555,620 2,543,200 7,735,120

    ค่าสาธารณูปโภค 595,000 55,000 650,000

งบลงทุน 117,350 262,050 379,400

    ค่าใช้สอย 1,338,000 573,000 1,945,000

    ค่าวสัดุ 535,000 153,200 688,200

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

รวม 10,133,010 3,917,450 14,727,760

    ค่าครุภณัฑ์ 117,350 262,050 379,400

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 30,000

                 
           งบ

งาน



829,680

829,680

1,097,000

30,000

762,000

305,000

0

1,649,600

1,649,600

45,000

45,000

3,621,280

งบบุคลากร 266,280 1,095,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 266,280 1,095,960

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ
การรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั รวม

งาน

    ค่าใช้สอย 60,000 822,000

    ค่าวสัดุ 10,000 315,000

งบด าเนินงาน 128,000 1,225,000

    ค่าตอบแทน 53,000 83,000

    ค่าครุภณัฑ์ 0 1,649,600

งบเงนิอุดหนุน 0 45,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 0 1,649,600

    เงินอุดหนุน 0 45,000

รวม 394,280 4,015,560

                 
           งบ



2,465,464

2,465,464

2,417,175

35,000

951,675

1,430,500

0

2,440,200

2,440,200

7,322,839

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษา

รวม

งาน

งบด าเนินงาน 235,000 2,652,175

    ค่าตอบแทน 5,000 40,000

งบบุคลากร 504,240 2,969,704

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 504,240 2,969,704

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบเงนิอุดหนุน 0 2,440,200

    ค่าใช้สอย 170,000 1,121,675

    ค่าวสัดุ 50,000 1,480,500

    เงินอุดหนุน 0 2,440,200

รวม 739,240 8,062,079

                 
           งบ



0

0

233,000

0

233,000

0

140,000

140,000

373,000

10,000

10,000

10,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน รวม

งาน

งบด าเนินงาน 373,000 606,000

    ค่าตอบแทน 53,000 53,000

งบบุคลากร 713,940 713,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 713,940 713,940

งบเงนิอุดหนุน 0 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000

    ค่าใช้สอย 265,000 498,000

    ค่าวสัดุ 55,000 55,000

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

รวม 10,000

รวม 1,086,940 1,459,940

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม              งบ
งาน

                 

             งบ



660,000

660,000

1,255,000

85,000

925,000

245,000

1,915,000

235,000

235,000

235,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 660,000

งบด าเนินงาน 1,255,000

    ค่าตอบแทน 85,000

แผนงานเคหะและชมุชน

งานก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏกูิล

รวม

งบบุคลากร 660,000

                 
           งบ

งาน

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน รวม

งบด าเนินงาน 235,000

    ค่าใช้สอย 925,000

    ค่าวสัดุ 245,000

รวม 1,915,000

                 
           งบ

งาน

    ค่าใช้สอย 235,000

รวม 235,000



220,000 345,000

220,000 330,000

0 15,000

0 5,000

0 5,000

220,000 350,000

รวม

งบด าเนินงาน 115,000 10,000

    ค่าใช้สอย 100,000 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว

                 
             งบ

งาน

    เงินอุดหนุน 0 5,000

รวม 115,000 15,000

    ค่าวสัดุ 15,000 0

งบเงนิอุดหนุน 0 5,000



0

0

560,000

0

200,000

360,000

2,849,700

14,700

2,835,000

3,409,700

งบบุคลากร 2,368,700 2,368,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,368,700 2,368,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้ง รวม
                 
                 
          งบ

งาน

    ค่าใช้สอย 167,000 367,000

    ค่าวสัดุ 50,000 410,000

งบด าเนินงาน 299,000 859,000

    ค่าตอบแทน 82,000 82,000

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,835,000

รวม 2,771,580 6,181,280

งบลงทุน 103,880 2,953,580

    ค่าครุภณัฑ์ 103,880 118,580



0

0

70,000

0

70,000

0

70,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,720 180,720

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาติ

รวม               งบ
งาน

รวม 217,720 287,720

    ค่าใช้สอย 15,000 85,000

    ค่าวสัดุ 20,000 20,000

งบด าเนินงาน 37,000 107,000

    ค่าตอบแทน 2,000 2,000

งบบุคลากร 180,720 180,720



ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

               โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศ
บัญญัติขึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย และโดยเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวดัเชียงใหม่

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 49,400,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน         เป็น
จ านวนรวมทั้งส้ิน 49,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,727,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,015,560

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,062,079
แผนงานสาธารณสุข 1,459,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000
แผนงานเคหะและชุมชน 1,915,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 235,000
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 350,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,181,280
แผนงานการเกษตร 287,720

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 12,155,661

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,400,000



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดังนี้

ประกาศ ณ วนัที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายปฏบิัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

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

(นายชัยรัตน์  ค ามูล)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย

เห็นชอบ

ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว  ปฏบิัติราชการแทน        
   ผู้วา่ราชการจังหวดัเชียงใหม่

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

(นายสงัด  บูรณภทัรโชติ)



ปี 2564 ปี 2565

47,363.24 245,000.00 83.67 %

204,625.90 160,000.00 25.00 %

251,989.14 405,000.00

5,072.05 5,000.00 0.00 %

212,025.00 200,000.00 150.00 %

1,800.00 15,000.00 0.00 %

320.00 500.00 0.00 %

2,020.00 4,000.00 -37.50 %

4,909.00 10,000.00 -50.00 %

840.00 1,000.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพาณิชย์ 830.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 2,010.00 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 11,245.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 16,820.00 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 510.00 500.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,365.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 211,780.00 500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 241,625.38 650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 58,597.38 450,000.00

     ภาษีป้าย 183,028.00 200,000.00

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร

 
รายรบัจรงิ ประมาณการ



ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2566
รายรบัจรงิ ประมาณการ

59,163.00 500.00 900.00 %

0.00 2,000.00 0.00 %

0.00 25,000.00 -80.00 %

100.00 300.00 0.00 %

6,000.00 5,000.00 0.00 %

13,160.00 40,000.00 -25.00 %

200.00 2,000.00 0.00 %

1,300.00 9,500.00 5.26 %

2,576.00 1,000.00 200.00 %

60.00 200.00 0.00 %

3,110.00 4,000.00 0.00 %

1,000.00 0.00 0.00 %

313,655.05 325,500.00

311,323.45 300,000.00 0.83 %

0.00 500.00 0.00 %

     ดอกเบี้ย 459,138.65 302,500.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 310,960.00 596,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,080.00 4,000.00

     รายได้ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 810.00 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 60.00 200.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
 ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

3,800.00 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน 9,800.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย 4,000.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 37,220.00 30,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,400.00 5,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 300.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 230.00 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,000.00



ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2566
รายรบัจรงิ ประมาณการ

311,323.45 300,500.00

3,880.00 0.00 0.00 %

0.00 10,000.00 0.00 %

85,050.45 30,000.00 0.00 %

88,930.45 40,000.00

641.00 500.00 0.00 %

0.00 500.00 0.00 %

641.00 1,000.00

783,025.83 850,000.00 0.00 %

14,514,985.79 16,500,000.00 -6.67 %

2,150,948.91 2,300,000.00 -4.35 %

213,821.40 250,000.00 -20.00 %

3,065,142.06 3,500,000.00 -14.29 %

32,189.34 30,000.00 0.00 %     ค่าภาคหลวงแร่ 35,494.73 30,000.00

     ภาษีธรุกิจเฉพาะ 229,102.52 200,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,919,108.35 3,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,475,258.25 15,400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,916,436.58 2,200,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต์ 772,820.23 850,000.00

     รายได้จากทุนอื่น ๆ 0.00 500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 1,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 39,104.00 30,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 57,904.00 40,000.00

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 300.00 0.00

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 18,500.00 10,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 459,138.65 303,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด



ปี 2564 ปี 2565ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2566
รายรบัจรงิ ประมาณการ

16,919.14 25,000.00 -20.00 %

1,232,606.00 1,200,000.00 0.83 %

22,009,638.47 24,655,000.00

24,571,523.22 23,000,000.00 8.26 %

24,571,523.22 23,000,000.00

47,547,700.78 48,727,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 23,564,076.00 24,900,000.00

รวมทุกหมวด 45,650,158.31 49,400,000.00

หมวดเงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,564,076.00 24,900,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 648,493.00 1,210,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,016,454.28 22,910,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,740.62 20,000.00



รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 5,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขุดดินและถมดิน 500 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 5,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 2,500 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

15,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 500 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 500,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 596,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,000 บาท

  ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย 200,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 450,000 บาท

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น 49,400,000   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

หมวดภาษีอากร 650,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 30,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 40,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 10,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 500 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 303,000 บาท

ดอกเบี้ย 302,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 200 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 3,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน 10,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าปรับอื่น ๆ 300 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย 5,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าปรับการผิดสัญญา 5,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

  ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงนิอุดหนุน 24,900,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป 24,900,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,210,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าภาคหลวงแร่ 30,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 20,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีสรรพสามิต 3,000,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,200,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีธรุกิจเฉพาะ 200,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 15,400,000 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 22,910,000 บาท

ภาษีรถยนต์ 850,000 บาท

  ประมาณการน้อยกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายได้จากทุนอื่น ๆ 500 บาท

  ประมาณการมากกวา่รายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 500 บาท



ป ี2564 ป ี2565

119,093 226,000 10.62 %

9,207.12 20,000 0 %

8,346,600 8,731,800 3.85 %

1,436,800 1,503,800 2.41 %

78,000 108,000 -16.67 %

8,544 317,939 -52.24 %

0 771,810 -4.77 %

0 86,400 0 %

1,950 2,000 0 %

งบกลาง

งบกลาง

ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

แผนงานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว    จังหวดัเชียงใหม่

รายจา่ยจริง ประมาณการ

เบี้ยยังชีพความพกิาร 1,424,000 1,540,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 82,500 90,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 8,200 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,219,300 9,068,400

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 179,806 250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจราจร 1,950 2,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 0 735,000

เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า 0 86,400

เงินส ารองจ่าย 34,960 151,861

รายจ่ายตามข้อผูกพนั



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

40,000 45,000 -11.11 %

40,000 40,000 0 %

101,000 102,000 0 %

771,000 0 0 %

85,876.62 0 0 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

11,038,070.74 11,984,749

11,038,070.74 11,984,749

11,038,070.74 11,984,749

11,038,070.74 11,984,749

ค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยตามข้อบงัคับสมาคม ส.ท.ท. 39,542.68 40,000

เงินช่วยพเิศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนกังาน 0 10,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 464,000 0

เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า 99,529.62 0

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 20,000 40,000

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 100,000 102,000

รวมงบกลาง 10,673,788.30 12,155,661

รวมแผนงานงบกลาง 10,673,788.30 12,155,661

รวมงบกลาง 10,673,788.30 12,155,661

รวมงบกลาง 10,673,788.30 12,155,661

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 10,000

เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจ้าง 0 10,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

537,131.61 695,520 0 %

91,419.35 120,000 0 %

91,419.35 120,000 0 %

140,492.90 198,720 0 %

1,246,006.44 1,490,400 0 %

2,106,469.65 2,624,640

3,170,770 3,495,795 5.96 %

90,850 125,660 -33.15 %

168,000 186,000 0 %

535,680 611,136 -4.83 %

0 21,000 -100 %

3,965,300 4,439,591

6,071,769.65 7,064,231

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 695,520 695,520

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 2,958,846.45 3,703,980

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

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 2,624,640

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,717,400.68 4,555,620

รวมงบบคุลากร 6,342,040.68 7,180,260

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 608,376.77 581,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 10,677.46 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 21,000 84,000

เงินประจ าต าแหนง่ 118,500 186,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

409,234 100,000 0 %

6,500 10,000 0 %

17,060 5,000 0 %

149,400 182,400 0 %

0 40,000 0 %

584,865.75 337,400

34,400 60,000 0 %

623,500 835,000 5.39 %

0 0 0 %

3,210 5,000 0 %

7,000 15,000 0 %

42,445 90,000 -11.11 %

0 3,000 0 %

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าเช่าบา้น 91,000 182,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 100,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,687.50 10,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 60,000

รวมค่าตอบแทน 132,037.50 337,400

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 98,340 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าซักฟอก 1,980 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสือ หรือเข้าปกหนงัสือ 8,000 15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 415,250 880,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี 30,000 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 3,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

16,850 20,200 -100 %

0 70,000 28.57 %

43,100 0 0 %

5,820 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

3,600 0 0 %

0 5,000 0 %

0 130,000 -23.08 %

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบิติังาน

11,550 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร 82,805 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 5,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 22,632 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 4,075 0

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 15,895 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,500 0

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 73,526.46 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 90,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 100,000

ค่าดอกไม ้พานประดับพุ่มดอกไมแ้ละพวงมาลา 3,400 0

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏบิติัราชการ ส าหรับรถยนต์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
0 5,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

276,730.20 5,000 -100 %

0 2,800 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

11,430 10,000 -100 %

0 0 100 %

45,313 46,000 8.7 %

209,204.21 0 0 %

1,322,602.41 1,332,000

217,760 200,000 -30 %

43,570 5,000 0 %

โครงการจัดกจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 0 0

โครงการจัดกจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 0 5,000

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น 0 0

โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบิติังาน
0 0

โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กร (KM ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบิติังาน
0 10,000

โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 0 0

โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 0 10,000

โครงการเทศบาลสัญจร 0 15,000

โครงการเทศบาลสัญจร 0 0

วัสดุส านกังาน 348,999.65 140,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,140 5,000

รวมค่าใชส้อย 949,849.85 1,338,000

ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร 0 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 149,896.39 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

32,311 37,000 -18.92 %

23,490 80,000 0 %

98,569.80 140,000 -14.29 %

0 4,000 150 %

149,995 150,000 0 %

565,695.80 616,000

455,488.79 430,000 6.98 %

4,548.57 20,000 0 %

14,969.20 10,000 0 %

85,064.17 105,000 -4.76 %

0 5,000 0 %

560,070.73 570,000

3,033,234.69 2,855,400

วัสดุคอมพวิเตอร์ 180,215 150,000

รวมค่าวัสดุ 684,526.05 535,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 116,298.40 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 31,973 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,900 80,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 71,353.65 100,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง 0 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,009.51 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,506 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 317,622.04 460,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 409,491.20 595,000

รวมงบด าเนินงาน 2,175,904.60 2,805,400



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

2,950 0 100 %

0 0 100 %

32,760 0 0 %

12,007 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

102,292 0 0 %

22,000 0 0 %

29,741 0 0 %

10,000 11,800 -3.39 %

3,400 0 0 %

เกา้อี้ส านกังาน 0 11,450

ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ส านกังานส าหรับนกับริหาร 6,000 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 102,292 0

เกา้อี้ส านกังานส าหรับผู้บริหารระดับสูง 0 0

ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ส าหรับผู้บริหาร 9,000 0

เกา้อี้ส านกังาน แบบหมนุบหุนงัพนกัพงิสูง 0 3,900

เกา้อี้ส านกังานส าหรับผู้บริหาร 0 0

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 0 0

ชุดโต๊ะท างานผู้บริหารระดับสูง 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน 0 41,500

เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 6,000 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมกา้ ขาชุปโครเมี่ยม 22,000 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,400

โต๊ะเสริมข้าง 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 54,700 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

42,000 0 0 %

0 6,400 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

43,800 22,000 0 %

21,900 0 100 %

0 8,000 -100 %

0 2,600 0 %

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 0 0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวปกิฟตุ 0 0

ค่าจัดซ้ือจอภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 42,700 0

เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 0 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 39,990 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0 22,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ 4,200 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,400 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,900 0

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(ink tank printer) 0 0

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี 0 2,600



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

14,800 2,500 0 %

337,650 118,000

337,650 118,000

29,000 30,000 0 %

29,000 30,000

29,000 30,000

9,471,654.34 10,067,631

0 442,380 2.98 %

0 7,000 -100 %

0 449,380

รวมงบลงทนุ 256,482 117,350

งบรายจา่ยอ่ืน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500

รวมค่าครุภณัฑ์ 256,482 117,350

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,774,427.28 10,133,010

ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบนัการศึกษาหรือหนว่ยงานที่เปน็กลางในการส ารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ
0 30,000

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 30,000

รายจา่ยอ่ืน

รายจ่ายอื่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 455,580

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 455,580

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งบบคุลากร



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 449,380

0 5,000 0 %

0 5,000

0 5,000 100 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

0 25,000

0 30,000

0 479,380

1,599,300.75 1,676,700 -2.28 %

รวมค่าตอบแทน 0 5,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมงบบคุลากร 0 455,580

งบด าเนินงาน

รวมค่าใชส้อย 0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 10,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 1,464,114.19 1,638,480

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 0 490,580

งานบริหารงานคลงั



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 43,000 -50.47 %

60,000 60,000 0 %

238,250 258,000 5.98 %

0 7,000 -100 %

508,800 530,256 3.72 %

0 21,000 -100 %

2,406,350.75 2,595,956

2,406,350.75 2,595,956

48,500 250,000 0 %

33,820 30,000 -33.33 %

0 10,000 260 %

0 5,000 400 %

94,620 295,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 4,140 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,237,334.19 2,543,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 0 0

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 485,460 550,000

เงินประจ าต าแหนง่ 60,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 223,620 273,420

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าเช่าบา้น 0 36,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 108,350 250,000

รวมงบบคุลากร 2,237,334.19 2,543,200

งบด าเนินงาน

รวมค่าตอบแทน 125,250 331,000

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 25,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

4,365 1,000 500 %

204,000 204,000 2.94 %

7,580 5,000 0 %

0 0 0 %

59,024 42,000 -100 %

0 45,000 -6.67 %

70,850 0 0 %

0 137,000 -63.5 %

0 0 100 %

46,660 5,000 -100 %

7,215 10,000 -100 %

0 0 100 %

20,380 300,000 -33.33 %

420,074 749,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,540 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 93,304.20 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว
0 42,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย 154,840 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 212,500 210,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 5,000

โครงการเสียภาษร่ีวมกนัสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน 0 0

โครงการเสียภาษร่ีวมกนัสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน 0 10,000

โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 0 50,000

โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 93,460 0

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 50,000

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,990 200,000

รวมค่าใชส้อย 569,634.20 573,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

88,886.90 90,000 0 %

4,739.30 8,400 -2.38 %

0 5,000 0 %

42,240 50,000 0 %

135,866.20 153,400

0 10,000 0 %

18,469.20 40,000 12.5 %

18,469.20 50,000

669,029.40 1,247,400

0 2,290 400 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,428.40 8,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุส านกังาน 52,866.25 90,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 17,034 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,034 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 10,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 50,000

รวมค่าวัสดุ 97,294.65 153,200

เกา้อี้ส านกังาน 0 11,450

เกา้อี้ส านกังาน 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 809,212.85 1,112,200

งบลงทนุ

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4,200 0

ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ 2,500 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 40,125 0
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

39,000 0 0 %

25,000 17,700 -3.39 %

6,490 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

65,700 44,000 36.36 %

4,200 0 0 %

7,200 5,000 -100 %

0 6,600 1,869.70 %

157,590 75,590

157,590 75,590

3,232,970.15 3,918,946

เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 17,100

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 5,500 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,900 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 2,500 0

รถจักรยานยนต์ 0 43,500

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 130,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 62,725 262,050

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 60,000

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์ 0 0

รวมงบลงทนุ 62,725 262,050

รวมงานบริหารงานคลงั 3,109,272.04 3,917,450



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0

0 0

0 2,000 0 %

0 2,000

0 2,000 0 %

0 2,000 0 %

0 4,000

0 6,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 180,720

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบคุลากร

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 180,720

รวมงบบคุลากร 0 180,720

รวมค่าใชส้อย 0 4,000

รวมงบด าเนินงาน 0 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว
0 2,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 2,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 6,000

12,704,624.49 14,471,957

219,410.75 236,460 7.84 %

11,280 18,280 -38.29 %

624,840 0 0 %

60,000 0 0 %

915,530.75 254,740

915,530.75 254,740

1,840 5,000 0 %

33,000 36,000 33.33 %

34,840 41,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 186,720

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,883,699.32 14,727,760

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 883,740 266,280

รวมงบบคุลากร 883,740 266,280

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 611,520 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 60,000 0

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 200,940 255,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 11,280 11,280

รวมค่าตอบแทน 25,560 53,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 7,560 5,000

ค่าเช่าบา้น 18,000 48,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

2,000 0 100 %

0 5,350 86.92 %

48,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 0 0 %

0 34,000 -41.18 %

50,000 59,350

8,240 10,000 -50 %

2,660 6,800 -26.47 %

10,900 16,800

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 4,840 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 5,000

ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 0 10,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 900 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 9,927 5,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 15,140 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 9,400 0

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 9,927 10,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 5,000 0 %

0 5,000

95,740 122,150

0 0 0 %

10,900 0 0 %

10,000 0 0 %

6,490 0 0 %

19,000 0 0 %

6,300 0 0 %

4,900 0 0 %

0 8,200 -100 %

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,000

รวมงบด าเนินงาน 50,627 128,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 5,000

เคร่ืองดูดฝุ่น 0 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน 2,500 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โรงงาน

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 0 0

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0

ตู้เย็น ขนาดไมน่อ้ยกว่า 5 คิวบกิฟตุ 0 0

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไมแ้บบแบตเตอร่ี 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

4,200 0 0 %

61,790 8,200

61,790 8,200

1,073,060.75 385,090

0 686,472 10.37 %

0 95,000 -24.21 %

0 781,472

0 781,472

29,900 40,000 -25 %

29,900 40,000

รวมงบลงทนุ 2,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 936,867 394,280

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(ink  tank printer) 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 2,500 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 72,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 829,680

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 757,680

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบบคุลากร

รวมค่าตอบแทน 19,100 30,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 19,100 30,000

รวมงบบคุลากร 0 829,680

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

408,000 493,000 24.14 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 650 4,515.38 %

20,000 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ 20,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 19,300 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 20,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 444,000 612,000

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 0

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 30,000

โครงการบรูณาการปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมอืงงาย 61,290 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 29,950 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0 25,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 30,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 115,000 -100 %

30,000 30,000 -100 %

0 0 100 %

95,084.78 0 0 %

553,084.78 748,650

0 5,000 0 %

16,406.48 50,000 -20 %

91,818.20 159,000 0.63 %

19,635 20,000 0 %

22,000 30,000 0 %

40,260 40,000 -25 %

0 20,000 0 %

1,350 5,000 -100 %

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 0 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 147,685.50 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง 0 0

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 0 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 94,245.90 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,834 20,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 51,864.25 40,000

รวมค่าใชส้อย 742,225.50 762,000

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 20,000

วัสดุอื่น 2,176 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 42,085 30,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 32,491.80 30,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

191,469.68 329,000

774,454.46 1,117,650

11,850 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

119,790 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

รวมค่าวัสดุ 229,696.95 305,000

รวมงบด าเนินงาน 991,022.45 1,097,000

ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 0 49,600

ครุภณัฑ์การเกษตร

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 18,000 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ 0 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 23,000 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบ

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ

0 1,600,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

131,640 0

131,640 0

0 0 100 %

0 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 40,000

0 40,000

906,094.46 1,939,122

1,979,155.21 2,324,212

รวมงบลงทนุ 66,000 1,649,600

งบเงินอุดหนุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 25,000 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 66,000 1,649,600

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติดศูนย์อ านวยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม(่ศอ.ปส.จ.ชม.) ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

0 10,000

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ

เชียงดาว

0 35,000

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ

เชียงดาว(สถานที่กลาง)

0 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1,057,022.45 3,621,280

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,993,889.45 4,015,560

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

418,830 496,795 -6.96 %

0 7,000 -100 %

42,000 42,000 0 %

460,830 545,795

460,830 545,795

4,000 5,000 0 %

4,000 5,000

3,429 5,000 0 %

104,000 115,000 0 %

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 434,700 504,240

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 392,700 462,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 0

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมค่าตอบแทน 0 5,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมงบบคุลากร 434,700 504,240

งบด าเนินงาน

ค่าจ้างเหมาบริการ 102,000 115,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 540 5,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 5,000 0 %

23,882 8,538 -100 %

0 21,462 -30.11 %

23,800 0 0 %

0 20,000 -50 %

0 0 100 %

2,450 0 0 %

157,561 175,000

20,680 25,750 -2.91 %

20,959 31,500 -84.13 %

0 17,250 15.94 %

41,639 74,500

0 15,000 -33.33 %

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,493 0

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 650 0

รวมค่าใชส้อย 119,883 170,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 10,000

โครงการจ้างนกัเรียน นกัศึกษา ท างานช่วงปดิภาคเรียน 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว
0 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,200 0

รวมค่าวัสดุ 55,329 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบา้นงานครัว 12,065 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 15,290 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 27,974 25,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 10,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 15,000

203,200 269,500

0 25,190 -100 %

7,800 0 0 %

3,800 0 0 %

3,700 0 0 %

16,200 0 0 %

2,100 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

21,900 0 0 %

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 175,212 235,000

งบลงทนุ

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,000

พดัลมติดผนงั 0 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โต๊ะท างาน 0 0

พดัลมโคจร 0 0

เกา้อี้ส านกังาน 0 0

ตู้บานเล่ือนกระจก 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,400 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,500 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,900 0

เคร่ืองวัดอณุหภมูอินิฟาเรด แบบมขีาต้ัง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 22,000 -100 %

2,400 0 0 %

57,900 47,190

57,900 47,190

721,930 862,485

1,276,320 1,364,496 5.2 %

161,000 168,000 0 %

729,360 826,080 -4.37 %

72,000 72,000 0 %

2,238,680 2,430,576

2,238,680 2,430,576

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 636,712 739,240

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภณัฑ์ 26,800 0

รวมงบลงทนุ 26,800 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 704,400 790,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 72,000 72,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 1,206,240 1,435,464

เงินวิทยฐานะ 35,000 168,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,017,640 2,465,464

รวมงบบคุลากร 2,017,640 2,465,464



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 35,000 0 %

13,600 35,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 15,000 -100 %

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย

3,957 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 43,743 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืง

งาย

13,804 0

รวมค่าตอบแทน 9,200 35,000

ค่าใชส้อย

โครงการ"TO BE NUMER ONE" 0 0

โครงการการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก
0 0

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 15,000

โครงการ TO BE NUMBER ONE 0 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัในเด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเมอืงงาย

14,910 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว
0 15,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

14,483 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

620,900 797,625 -100 %

0 0 100 %

635,383 877,625

31,719 10,310 190.98 %

0 1,354,112 3.43 %

1,261,334.72 0 0 %

โครงการจัดงานนทิรรศการแสดงผลงานและพธิีมอบใบประกาศนยีบตัรแกผู้่ส าเร็จการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลเมอืงงาย

0 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 0 50,000

โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านการกฬีาและนนัทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0

โครงการจัดงานนทิรรศการแสดงผลงานและพธิีมอบใบประกาศนยีบตัรแกผู้่ส าเร็จการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลเมอืงงาย

0 0

โครงการการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก
0 15,000

โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านการกฬีาและนนัทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 707,914 951,675
ค่าวัสดุ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

เมอืงงาย
631,500 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 781,675

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัในเด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัในเด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,281,572.88 0

วัสดุส านกังาน 20,296 30,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 1,400,500



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

1,293,053.72 1,364,422

1,942,036.72 2,277,047

0 0 100 %

2,154,500 2,338,200 -100 %

2,154,500 2,338,200

2,154,500 2,338,200

6,335,216.72 7,045,823

7,057,146.72 7,908,308

644,980 671,880 0.01 %

0 7,000 -100 %

42,000 42,000 0 %

686,980 720,880

รวมงบด าเนินงาน 2,018,982.88 2,417,175

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 1,301,868.88 1,430,500

รวมเงินอุดหนุน 2,080,660 2,440,200

รวมงบเงินอุดหนุน 2,080,660 2,440,200

โครงการอาหารกลางวัน 0 2,440,200

อดุหนนุโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,080,660 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,117,282.88 7,322,839

รวมแผนงานการศึกษา 6,753,994.88 8,062,079

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 42,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 571,380 713,940

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 529,380 671,940

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

686,980 720,880

0 50,000 -100 %

2,000 5,000 0 %

72,000 76,000 -36.84 %

74,000 131,000

5,400 10,000 0 %
199,336 210,000 0 %

0 5,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

14,240 8,100 -100 %

รวมงบบคุลากร 571,380 713,940

งบด าเนินงาน

รวมค่าตอบแทน 76,320 53,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 4,320 5,000

ค่าเช่าบา้น 72,000 48,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอปุโภค บริโภคในเขตเทศบาล 10,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 242,250 210,000
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 5,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,500 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ 4,200 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,132 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดนา่ซ้ือและอาหารปลอดภยั 13,500 0

ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 21,410 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 17,900 11.73 %

22,042 0 0 %

0 20,000 0 %

18,100 20,000 -100 %

500 15,000 -100 %

10,000 0 0 %

4,200 0 0 %

27,660 150,000 -100 %

0 2,000 -100 %

850 0 0 %

302,328 458,000

14,788.55 20,000 -25 %

0 10,000 0 %

0 5,000 0 %

0 5,000 0 %

15,390 20,000 0 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,400 0

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 0

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่ออนัตราย หรือโรคอบุติัใหม่ 0 0

โครงการตลาดสดนา่ซ้ือและอาหารปลอดภยั 0 0

โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 0

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอปุโภค บริโภค ในเขตเทศบาล 0 0

วัสดุส านกังาน 9,365 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000

รวมค่าใชส้อย 307,392 265,000

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่นร่วมใจ ต้านภยัเอดส์ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 9,335 20,000

วัสดุการเกษตร 2,207 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

30,178.55 60,000

406,506.55 649,000

0 2,290 -100 %

0 0 0 %

8,900 0 0 %

2,100 0 0 %

0 9,500 -100 %

19,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

22,000 0 0 %

9,950 0 0 %

รวมงบด าเนินงาน 414,619 373,000

งบลงทนุ

รวมค่าวัสดุ 30,907 55,000

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ แบบลากจูง 0 0

เกา้อี้ส านกังาน 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 40,125 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดอณุหภมูอินิฟาเรด  แบบมขีาต้ัง 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0 0

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,900 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,400 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

2,400 0 0 %

0 3,200 -100 %

64,350 14,990

64,350 14,990

1,157,836.55 1,384,870

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

35,594.20 50,000 -100 %

0 45,000 -100 %

0 0 100 %

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 21.5 นิ้ว 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 1,050,424 1,086,940

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

รวมค่าครุภณัฑ์ 64,425 0

รวมงบลงทนุ 64,425 0

โครงการตลาดสดนา่ซ้ือและอาหารปลอดภยั 0 15,000

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่ออนัตราย หรือ โรคอบุติัใหม่ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 40,000 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอปุโภค บริโภค ในเขตเทศบาล 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการการปอ้งกนัและควบคุมโรคที่มยีุงลายเปน็พาหะ 60,356.70 0

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 0 0

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 0 45,000

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคที่มยีุงลายเปน็พาหะ 0 50,000

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคที่มยีุงลายเปน็พาหะ 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

37,589 0 0 %

0 0 100 %

73,183.20 95,000

73,183.20 95,000

80,000 0 0 %

80,000 0
80,000 0

0 140,000 -100 %

0 0 100 %

140,000 0 0 %

140,000 140,000

140,000 140,000

293,183.20 235,000

1,451,019.75 1,619,870

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ในเขตเทศบาล 0 0

โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่นร่วมใจ ต้านภยัเอดส์ 0 3,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าใชส้อย 100,356.70 233,000

รวมงบด าเนินงาน 100,356.70 233,000

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0
รวมงบลงทนุ 0 0

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 240,356.70 373,000

รวมแผนงานสาธารณสขุ 1,290,780.70 1,459,940

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 140,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น 140,000 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000

0 10,000

35,000 0 0 %

35,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ที่มคีวามต้องการและขาดแคลนเคร่ืองกนัหนาว 315,500 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

รวมงบด าเนินงาน 347,500 10,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 347,500 10,000

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ

เชียงดาว (สถานที่กลาง)

32,000 0

โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 0 0

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ

เชียงดาว(สถานที่กลาง)

0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

35,000 0

35,000 10,000

35,000 10,000

473,990 0 0 %

42,000 0 0 %

1,167,600 0 0 %

32,000 0 0 %

1,715,590 0

1,715,590 0

2,840 0 0 %

39,400 0 0 %

4,200 0 0 %

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 347,500 10,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 602,820 0

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบคุลากร

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 347,500 10,000

แผนงานเคหะและชมุชน

รวมงบบคุลากร 1,726,010 0

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 24,110 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,726,010 0

เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 0

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,057,080 0

ค่าเช่าบา้น 28,800 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,100 0

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

46,440 0

125,350 0 0 %

3,000 0 0 %

7,660 0 0 %

12,550 0 0 %

10,060 0 0 %

158,620 0

16,734 0 0 %

5,620 0 0 %

54,194.50 0 0 %

4,240 0 0 %

4,700 0 0 %

85,488.50 0

290,548.50 0

2,006,138.50 0

รวมค่าตอบแทน 30,900 0

ค่าใชส้อย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 17,118.94 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,100 0

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ 2,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 124,700 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,322.85 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 48,374.70 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 6,630 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,760 0

รวมค่าใชส้อย 152,678.94 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,013,818.49 0

รวมค่าวัสดุ 104,229.55 0

รวมงบด าเนินงาน 287,808.49 0

วัสดุการเกษตร 6,622 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,280 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

1,500 0 0 %

251,387.05 0 0 %

252,887.05 0

55,571 0 0 %

120,048 0 0 %

175,619 0

428,506.05 0

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

งานไฟฟ้าและประปา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 188,823.34 0

รวมค่าใชส้อย 188,823.34 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินงาน 412,360.84 0

งบลงทนุ

วัสดุกอ่สร้าง 124,923.50 0

รวมค่าวัสดุ 223,537.50 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 98,614 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมอืถือ 2,800 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 7,250 0

ค่าจัดซ้ือปั๋มน้ าบาดาล 58,000 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

49,850 0 0 %

19,850 0 0 %

37,850 0 0 %

157,290 0 0 %

264,840 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 0 0

เคร่ืองเจาะสกดัคอนกรีต 0 0

ค่าจัดซ้ือมอเตอร์หนิเจีย 3,750 0

ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟา้ 3,100 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปลูวดขาคู่ 850 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปลูวดขาเด่ียว 750 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 118,807.45 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 195,307.45 0

เคร่ืองตัดคอนกรีต 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

โครงการกอ่สร้างปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 1 23,000 0

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันซอย 1 หมู่ที่ 10 483,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแมข่้อน-สหกรณ์ ซอย 1 หมู่ที่ 4 407,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแมข่้อน-สหกรณ์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 205,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27    หมู่ที่ 1 309,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 33    หมู่ที่ 9 369,222 0
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

478,000 0 0 %

257,000 0 0 %

15,600 0 0 %

750,600 0

1,015,440 0

0 397,100 -100 %

0 397,100
0 397,100

1,443,946.05 397,100

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 18,800 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 25 

(หมู่ที่ 1)

0 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 169,000 0

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 513,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุรัฐวิสาหกจิ

รวมงบลงทนุ 2,710,329.45 0

งบเงินอุดหนุน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอก เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

ส่ิงกอ่สร้าง

18,000 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,515,022 0

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,122,690.29 0

โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้สาธารณะส าหรับการผลิตน้ าประปาหมู่บา้น (หมู่ที่ 3) 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

507,360 519,024 4.04 %

48,000 106,000 13.21 %

555,360 625,024

555,360 625,024

54,000 57,000 49.12 %

54,000 57,000

0 5,000 0 %

629,750 600,000 -13.33 %

0 0 0 %

80,435 400,000 -100 %

งบบคุลากร

รวมงบบคุลากร 522,160 660,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 36,000 120,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 522,160 660,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 486,160 540,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 47,520 85,000

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 47,520 85,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "เมอืงงายสะอาด" 33,436 0

โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "เมอืงงายสะอาด" 0 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 627,500 520,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

83,110 0 0 %

793,295 1,005,000

2,225 15,000 0 %

10,695 10,000 0 %

33,900 40,000 0 %

137,747.10 150,000 6.67 %

8,286 20,000 0 %

192,853.10 235,000

1,040,148.10 1,297,000

1,595,508.10 1,922,024

5,045,592.65 2,319,124

โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "เมอืงงายสะอาด" 0 400,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 66,090 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,563 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 144,362.60 160,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 4,135 15,000

วัสดุกอ่สร้าง 12,680 10,000

รวมค่าใชส้อย 727,026 925,000

ค่าวัสดุ

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 6,622,159.38 1,915,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวมงบด าเนินงาน 963,490.60 1,255,000

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,485,650.60 1,915,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,204 20,000

รวมค่าวัสดุ 188,944.60 245,000

ค่าใชส้อย

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

22,900 100,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

22,900 180,000

22,900 180,000

22,900 180,000

22,900 180,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวิชาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมสุีข 30,000 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมโครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 171,704 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว 0 0

โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว 0 10,000

โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพแกนน าชุมชน 0 50,000

โครงการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพแกนน าชุมชน 0 0

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพฒันาทกัษะวิชาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมสุีข 0 0

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพฒันาทกัษะวิชาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมสุีข 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 201,704 235,000

รวมงบด าเนินงาน 201,704 235,000

โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 0 0

โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 0 5,000

โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 150,000

โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 201,704 235,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 201,704 235,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %
0 50,000 -100 %

0 100,000

0 10,000 50 %

0 10,000

0 110,000

0 110,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเยาวชนประชาชนสัมพนัธ์ 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 100,000

โครงการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุ 0 0

โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน ประชาชนสัมพนัธ์ 0 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุ 0 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 115,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมค่าวัสดุ 0 15,000

รวมงบด าเนินงาน 0 115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกฬีา 0 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

19,500 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,000 16,500 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

24,500 59,500

24,500 59,500

ค่าใช้จ่ายโครงการพธิีสรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ 3,000 0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 0

โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา และส่งเสริมกจิกรรมด้านวัฒนธรรม

ประเพณีอื่น ๆ

0 20,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 0 10,000

โครงการจัดงานพธิีสรงน้ า พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ 0 0

โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา และส่งเสริมกจิกรรมด้านวัฒนธรรม

ประเพณีอื่น ๆ

0 0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 80,000

โครงการจัดงานพธิีสรงน้ า พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ 0 100,000

รวมงบด าเนินงาน 23,000 220,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญัญาพื้นบา้น 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 23,000 220,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 0 0

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญัญาพื้นบา้น 0 0



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0

0 0

24,500 59,500

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000

0 10,000

0 0 100 %

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 53,000 220,000

อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ 30,000 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการมคัคุเทศกน์อ้ย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0 0

โครงการมคัคุเทศกน์อ้ย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0 10,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว

งบด าเนินงาน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการสนบัสนนุการจัดงานมหกรรม ไมด้อก ไมป้ระดับ 0 5,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใชส้อย 0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0 10,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0

0 0

0 10,000

24,500 179,500

0 578,140 56.14 %

0 0 100 %

0 39,000 7.69 %

0 1,237,320 9.27 %

0 88,000 -45.45 %

0 1,942,460

0 1,942,460

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 0 15,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 53,000 350,000

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 1,352,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 902,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 24,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร 0 2,368,700

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 48,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 2,368,700



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 5,000 -100 %

0 5,000 0 %

0 60,000 20 %

0 2,000 150 %

0 72,000

0 147,000 -4.76 %

0 3,000 -33.33 %

0 5,000 -100 %

0 3,000 233.33 %

0 10,000 50 %

0 168,000

0 30,000 -16.67 %

0 0 100 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 82,000

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าเช่าบา้น 0 72,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 10,000

ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 0 2,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0 25,000

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 15,000

รวมค่าใชส้อย 0 167,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 10,000 100 %

0 40,000

0 280,000

0 9,160 -100 %

0 7,800 -100 %

0 47,200 -100 %

0 10,980 0.18 %

0 33,960 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 9,000 -100 %

0 8,000 -100 %

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ส านกังาน 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 50,000

รวมงบด าเนินงาน 0 299,000

พดัลมอตุสาหกรรม แบบต้ังพื้น 0 5,380

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ 0 11,000

โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ 0 0

เกา้อี้หมนุบหุนงัพนกัพงิสูง 0 0

เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟา้ 0 0

ปั้มน้ าอตัโนมติั 0 0

รถจักรยานยนต์ 0 43,500

ครุภณัฑ์การเกษตร



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 18,000 -100 %

0 1,800 -100 %

0 0 100 %

0 22,000 -100 %

0 25,700 -100 %

0 29,000 -100 %

0 222,600

0 222,600

0 2,445,060

0 10,000 400 %

0 120,000 25 %

เล่ือยโซ่ยนต์ 0 0

ครุภณัฑ์ส ารวจ

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 44,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0 0

ไมส้ต๊าฟ 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,771,580

งานก่อสร้าง

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 103,880

รวมงบลงทนุ 0 103,880

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 150,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 50,000
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 130,000

0 70,000 14.29 %

0 243,500 -38.4 %

0 80,000 -62.5 %

0 120,000 -16.67 %

0 513,500

0 643,500

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 80,000

รวมค่าใชส้อย 0 200,000

รวมงบด าเนินงาน 0 560,000

งบลงทนุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 360,000

วัสดุกอ่สร้าง 0 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 30,000

ครุภณัฑ์โรงงาน

เล่ือยฉลุ 0 3,200

แทน่ตัดไฟเบอร์ 0 3,900

สว่านแบต 0 7,600

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 14,700

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 400,000 -100 %

0 200,000 -100 %

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 437,300 -100 %

0 77,800 -100 %

0 229,500 -100 %

0 0 100 %

0 204,400 -100 %

0 0 100 %

0 388,300 -100 %

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณส านกังานเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

ค่ากอ่สร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ของและโรงจอดรถศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงงาย 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9/1  (หมู่ที่ 4) 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 6 บา้นแมข่้อน  (หมู่ที่ 4) 0 448,000

โครงการกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางหลวงหมายเลข ชม.ถ.047-039 (ซอยเทศบาล 

17) (หมู่ที่ 4)

0 0

โครงการกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 1/2 บา้นสัน (หมู่ที่ 10) 0 0

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นใหม่-บา้นหนองบวั-บา้น

สหกรณ์ ทางหลวงทอ้งถิ่น ชม.ถ.47-003 บา้นใหม ่(หมู่ที่ 3)

0 480,000

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ต้ังแต่นานายประณต กติิ ไปทางทศิตะวันออก (หมู่ที่ 1) 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 2/2 บา้นสัน (หมู่ที่ 10) 0 0

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายจ านงค์  ดวงแกว้ ไปทางทศิตะวันออก

และทศิใต้ (หมู่ที่ 10)

0 499,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 124,500 -100 %

0 260,300 -100 %

0 1,000,000 -100 %

0 244,600 -100 %

0 0 100 %

0 111,700 -100 %

0 0 100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 420 60,614.29 %

0 4,478,820

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า หอ้งสุขา สาธารณะ (หมู่ที่ 10) 0 0

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ (หมู่ที่ 9) 0 0

โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์บา้นสัน 

(หมู่ที่ 10)

0 0

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 11) 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 28 (หมู่ที่ 1) 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย ชม.ถ47-002 ซอย

 24 บา้นเมอืงงาย (หมู่ที่ 2)

0 377,000

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นใหม ่- บา้นหนองบวั-บา้นสหกรณ์ 

(ชม.ถ  47-003) (หมู่ที่ 3)

0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน แบบ Overlay ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 28 

(หมู่ที่ 1)

0 476,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 0 255,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 2,835,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาภเูขา (หมู่ที่ 11) 0 300,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 4,478,820

0 5,122,320

0 7,567,380

0 38,900 364.58 %

0 38,900

0 38,900

0 2,000 0 %

0 2,000

0 10,000 -100 %

รวมงบลงทนุ 0 2,849,700

รวมงานก่อสร้าง 0 3,409,700

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 180,720

งานสง่เสริมการเกษตร

งบบคุลากร

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 6,181,280

แผนงานการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 180,720

รวมงบบคุลากร 0 180,720

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 5,000 0 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 20,000

5,462 21,000 -4.76 %

5,462 21,000

5,462 43,000

5,462 81,900

0 0 0 %

0 0 100 %

ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 5,000

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว

0 5,000

รวมค่าวัสดุ 8,178 20,000

รวมงบด าเนินงาน 8,178 37,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,178 20,000

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 6,070 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 8,178 217,720

งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 15,000



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

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 15,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,500 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

4,500 80,000

4,500 80,000

4,500 80,000

9,962 161,900

39,367,971.56 48,727,000

โครงการบรูณาการปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ 0 0

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 10,000

โครงการเทศบาลต าบลเมอืงงายคืนคลองสวยสุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น 0 0

โครงการบรูณาการปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ 0 20,000

โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 0

โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 0 0

โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 10,000

โครงการปอ้งกนัและลดภาวะโลกร้อน 0 10,000

โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 0 5,000

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 0

โครงการปอ้งกนัและลดภาวะโลกร้อน 0 0

รวมแผนงานการเกษตร 14,248 287,720

รวมทกุแผนงาน 39,834,764.03 49,400,000

รวมงบด าเนินงาน 6,070 70,000

รวมงานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 6,070 70,000

โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 0 0

รวมค่าใชส้อย 6,070 70,000



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 20,000

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 9,068,400 9,068,400

เบีย้ยงัชีพความพิการ 1,540,000 1,540,000

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000

เงินส ารองจา่ย 151,861 151,861

รายจา่ยตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
735,000 735,000

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 86,400 86,400

ค่าใช้จา่ยในการจดัการการจราจร 2,000 2,000
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ

สมาคม ส.ท.ท.
40,000 40,000

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 40,000 40,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 102,000 102,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/

พนักงาน 10,000 10,000

เงินช่วยค่าท าศพลูกจา้งประจ า 10,000 10,000

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจา้ง 10,000 10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลาง งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง



เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
695,520 695,520

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/

รองนายก
120,000 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
198,720 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น
5,978,760 255,000 1,897,704 671,940 902,700 180,720 9,886,824

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
105,300 11,280 24,000 140,580

เงินประจ าต าแหน่ง 246,000 42,000 42,000 42,000 372,000

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 273,420 273,420

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,131,640 757,680 790,000 540,000 1,352,000 4,571,320

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 72,000 72,000 120,000 48,000 312,000

เงินวทิยฐานะ 168,000 168,000

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

งบบุคลากร

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง



ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

350,000 30,000 380,000

ค่าเบีย้ประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
32,000 5,000 5,000 5,000 85,000 5,000 2,000 139,000

ค่าเช่าบ้าน 218,400 48,000 48,000 72,000 386,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า
65,000 35,000 5,000 105,000

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 66,000 5,000 5,000 10,000 5,000 91,000

ค่าจา้งเหมาบริการ 1,090,000 617,000 115,000 210,000 520,000 190,000 2,742,000

ค่าซักฟอก 5,000 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือ หรือ

เข้าปกหนังสือ
15,000 15,000

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ
95,000 5,000 5,000 105,000

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง
รวม

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์



รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม

ทดแทน
3,000 3,000

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจกัรหรือการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

144,000 50,000 30,000 20,000 10,000 5,000 259,000

ค่าใช้จา่ยในการรังวดัที่ดิน

สาธารณประโยชน์
10,000 10,000

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ

จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ ส าหรับรถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 162,000 20,000 25,000 20,000 15,000 5,000 197,000

โครงการจดักิจกรรมวนัท้องถิ่นไทย 5,000 5,000

โครงการเทศบาลสัญจร 15,000 15,000

โครงการปกป้องและเทิดทูน

สถาบันส าคัญของชาติ
10,000 10,000

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา
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 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์



โครงการฝึกอบรมการจดัการ

ความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM ) 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาและ

เพิม่ประสิทธภิาพบุคลากร
50,000 50,000

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ

จดัเก็บรายได้
50,000 50,000

โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์

ชุมชนสู่สังคมที่ยัง่ยนื
10,000 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 150,000 350,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 10,000 2,000 12,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด
5,000 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ

อาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลเมืองงาย
10,000 10,000

ค่าใช้สอย

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

รวม

งบด าเนินงาน
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 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร



โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย
30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ

งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลเมืองงาย
20,000 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน
30,000 30,000

โครงการ TO BE NUMBER ONE 15,000 15,000

โครงการการจดักิจกรรมเพือ่

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการ

เรียนรู้ ส าหรับเด็กของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมด้าน

การกีฬาและนันทนาการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการจดังานนิทรรศการ

แสดงผลงานและพิธมีอบใบ

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย

20,000 20,000

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
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                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน



โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษา 

ท างานช่วงปิดภาคเรียน
20,000 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน

บริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

781,675 781,675

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า

อุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาล
20,000 20,000

โครงการตลาดสดน่าซ้ือและอาหาร

ปลอดภัย
15,000 15,000

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่ออันตราย หรือ โรคอุบัติ

ใหม่

100,000 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่

มียงุลายเป็นพาหะ
50,000 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า
45,000 45,000

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง
รวม
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 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร



โครงการรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจ 

ต้านภัยเอดส์
3,000 3,000

โครงการนวตักรรมเยีย่มบ้าน

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 10,000 10,000

โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชน "เมืองงายสะอาด"
400,000 400,000

โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพเสริม

และพัฒนาทักษะวชิาชีพให้

ประชาชนอยูดี่มีสุข

20,000 20,000

โครงการพัฒนาและเพิม่

ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน
50,000 50,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ
150,000 150,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

ประชาชนสัมพันธ์
50,000 50,000

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
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แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม



โครงการจดังานประเพณีวนัลอย

กระทง
80,000 80,000

โครงการจดังานพิธสีรงน้ า พระสถูป

เจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชา

นุสรณ์

100,000 100,000

โครงการมัคคุเทศก์น้อย ตามรอย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
10,000 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริม

กิจกรรมด้านวฒันธรรมประเพณี

อื่น ๆ

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ
10,000 10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน

ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา

พืน้บ้าน

10,000 10,000

โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด 

สวยงาม สุขภาพดี)
15,000 15,000

โครงการบูรณาการป้องกันและ

ควบคุมไฟป่า
20,000 20,000
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 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศ
10,000 10,000

โครงการป้องกันและลดภาวะโลก

ร้อน
10,000 10,000

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ
10,000 10,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5,000 5,000

วสัดุส านักงาน 230,000 5,000 55,000 15,000 25,000 330,000

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

วสัดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,405,500 15,000 1,450,500

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 40,000 40,000 30,000 190,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 128,200 160,000 160,000 100,000 548,200

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 5,000 5,000 25,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 200,000 5,000 20,000 20,000 20,000 265,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 10,000 30,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 20,000 50,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 30,000

วสัดุจราจร 20,000 20,000

วสัดุการเกษตร 5,000 20,000 25,000
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ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

                                                     แผนงาน

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน



วสัดุก่อสร้าง 10,000 150,000 160,000

วสัดุกีฬา 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 460,000 460,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 5,000 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 55,000 55,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100,000 10,000 110,000

ค่าเช่าพืน้ที่เวบ็ไซต์ และ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
5,000 5,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน 22,900 22,900

เก้าอี้ส านักงาน แบบหมุนบุหนัง

พนักพิงสูง
3,900 3,900

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน 41,500 41,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 17,100 17,100

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจกัรยานยนต์ 43,500 43,500 87,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 82,000 44,000 126,000

ค่าครภุัณฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

งบลงทุน

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน



เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000 22,000

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวด า 

(18 หน้า/นาที)
2,600 2,600

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 130,000 130,000

ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 49,600 49,600

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์น ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด

1,600,000 1,600,000

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต 11,000 11,000

พัดลมอุตสาหกรรม แบบต้ังพืน้ 5,380 5,380

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แท่นตัดไฟเบอร์ 3,900 3,900

สวา่นแบต 7,600 7,600

ครุภัณฑ์โรงงาน

เล่ือยฉลุ 3,200 3,200

งบลงทุน

                                                     แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

ค่าครภุัณฑ์



ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

ใหม่-บ้านหนองบัว-บ้านสหกรณ์ 

ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.47-003 

บ้านใหม่ (หมู่ที่ 3)

480,000 480,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เทศบาลซอย 6 บ้านแม่

ข้อน  (หมู่ที่ 4)

448,000 448,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากสวนนายจ านงค์  

ดวงแก้ว ไปทางทิศตะวนัออกและ

ทิศใต้ (หมู่ที่ 10)

499,000 499,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 

แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 28 

(หมู่ที่ 1)

476,000 476,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 

Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ47-002 ซอย 24 

บ้านเมืองงาย (หมู่ที่ 2)

377,000 377,000

งบลงทุน
ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง
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 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม



ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา

 (หมู่ที่ 11)
300,000 300,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 255,000 255,000

รายจา่ยอื่น

ค่าใช้จา่ยการจา้งสถาบันการศึกษา

หรือหน่วยงานที่เป็นกลางในการ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ

30,000 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว

35,000 35,000

งบลงทุน
ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน



เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดยาเสพติดศูนย์

อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจงัหวดัเชียงใหม่

(ศอ.ปส.จ.ชม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2566

10,000 10,000

โครงการอาหารกลางวนั 2,440,200 2,440,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข
140,000 140,000

โครงการสนับสนุนการจดังาน

มหกรรม  ไม้ดอก ไม้ประดับ
5,000 5,000

12,155,661 14,727,760 4,015,560 8,062,079 1,459,940 10,000 1,915,000 235,000 350,000 6,181,280 287,720 49,400,000รวม

 งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                                                     แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

                     ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 49,400,000 บาท แยกเปน็  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,155,661 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,155,661 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,155,661 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 250,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยถือ

ปฏิบัติตามพระราชบญัญตัิประกันสังคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558  

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนของพนักงาน 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาลตามพระราชบัญญตัิเงนิ
ทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,068,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผูส้งูอายุ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือ สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,540,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ความ
พิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่
แพทย์รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงนิ
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2548 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 151,861 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วนซึง่ไม่สามารถ
คาดการณไ์ดล้่วงหน้า เพื่อปอูงกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ที่เกิดจากสาธารณภยัตา่ง ๆ หรือกรณีการ
ปูองกันและยับยัง้ก่อนการเกิดสาธารณภยั หรือคาดว่าจะเกิด       
สาธารณภยั เช่น การปูองกันและแก้ไขปญัหาอุทกภัย น้ าปุาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้งภยัหนาว อัคคีภัย และไฟปุา ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชน
ตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจราจร จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชนโ์ดยตรง เช่น การทาสีตเีส้น สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลีย่มหยดุตรวจ ปูายจราจร กระจกโค้ง จราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน่้ า เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ ถือปฏิบัตติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/3892 ลง วันท่ี 28 มถิุนายน 
2562       

      

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม 
ส.ท.ท. 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
สมาคม ส.ท.ท. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
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เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จปกตหิรือเงินบ าเหนจ็รายเดือนใหแ้ก่
ลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายุราชการ ราย นายส าราญ พรมแดน 
ลูกจา้งประจ า (ภารกจิถ่ายโอนจาก ร.พ.ช.) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยบ าเหนจ็ลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 735,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ บ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556 และ
กฎกระทรวง การหักเงนิจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปสีมทบเขา้เป็นกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวนัที ่23 
พฤศจิกายน 2564 โดยให้เทศบาลตัง้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงิน
รายได ้โดยไม่รวมรายไดจ้ากพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนนุ มารวมค านวณดว้ย  

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเมือง
งาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.
2561 และแก้ไขเพิ่มเติม     

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 102,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคิดในอัตราไม่
น้อยกว่า  50%  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ ได้ รับจากกองทุน
หลั กประกั นสุ ขภาพแห่ ง ชาติ  โ ดยถือปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหาร จัดการกองทุนหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561  
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เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพของพนักงาน  ซึ่งถึงแก่ความตาย

ในระหว่างปฏิบัติราชการ   
      

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจา้งประจ าของเทศบาล 

ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ   
      

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพของพนักงานจา้งของเทศบาล  ซึ่ง
ถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,133,010 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,180,260 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ตามอัตรา ดังนี้ 
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตร ี อัตราเดือนละ 27,600 บาท

จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 331,200 บาท โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้ม่  
  เกิน 12 เดือน                           

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 15,180 บาท 
จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,320 บาท  โดยค านวณตัง้จ่าย 
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตร ีตามอัตรา ดังนี ้
(1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,000 บาท จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(2) เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่รองนายกเทศมนตร ีอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท โดยค านวณ
ตั้งจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รอง 
นายกเทศมนตร ีตามอัตรา ดังนี ้
(1) เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 
บาท จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงนิ 48,000 บาท โดยค านวณตั้งจา่ยไว้
ไม่เกิน 12 เดือน        
(2) เงินคา่ตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 
บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงนิ 72,000 บาท โดยค านวณตั้งจา่ยไว้ไม่
เกิน 12  เดือน 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตร ี/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ตามอัตรา  ดังนี ้
(1) เงินคา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน 
ละ 9,660 บาท จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 115,920 บาท โดย
ค านวณตัง้จา่ยไม่เกิน 12  เดอืน 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,900 บาท จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,800  บาท โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไม่เกิน 12  เดือน  

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรับประธานสภา รอง
ประธาน  
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี ้
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
15,180 บาท จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 182,160  บาท   
(2) เงินคา่ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,420 บาท จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040 บาท    
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 
9,660  บาท จ านวน 10 อัตรา เป็นเงิน  1,159,200 บาท    

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,555,620 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,703,980 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มพิเศษ
ของผู้บริหาร ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น, เงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ฯลฯ โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดและหัวหน้าฝุายอ านวยการ โดยค านวณตั้งจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 581,640 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  ตามอัตราที่ก าหนดไว้  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,805,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 337,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง สายงานผู้บริหาร  ฯลฯ   
(2) เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพีิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินและ  มีสิทธิได้รับเงินประโยชนต์อบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจา่ยอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กนัยายน 
2557 
(3) เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีต่ั้ง
ประมาณการไว ้
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ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่เบีย้ประชุมให้กับกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตัง้
ขึ้น ทั้งนี้ตามกฎหมายระเบียบ หนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงนิ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแกไ้ขเพิ่มเติม 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจ ท าใน
เวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 182,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่เช่าบา้น ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมสีิทธิได้รับ 
ค่าเช่าบา้น ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การท่ี 
เกี่ยวข้อง เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบตุรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,338,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในวาระ

ส าคัญต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย     
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 880,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง 
เช่นค่าบริการก าจัดปลวก การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ การจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้า
ของทางราชการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว4044 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม  
2563  และหนังสืออ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่าซักฟอก จ านวน 5,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่าง ๆ เช่น ผ้าระบาย ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ        

    
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่ถ่ายเอกสาร เย็บหนงัสือ หรือ เข้าปกหนังสือ หรือ 

เอกสารรูปเล่มอื่นใด เช่น เทศบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
แผนพัฒนาท้องถิน่ แผนอัตราก าลังสามป ีฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                                    
เพื่อจ่ายเป็นคา่รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึง่จ าเป็นตอ้งจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคา่รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะ
บุคคลทีม่านิเทศงานตรวจงาน   เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องซึง่ร่วมต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล 

(2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุม             
เพื่อจ่ายเป็นคา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกจิ  หรือ เอกชน ฯลฯ 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจดังานรัฐพิธี/ราชพิธี                                     
เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธ ีเพื่อถวายความ
จงรักภักด ีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ เช่น การจัดงานเนื่อง
ในวันเฉลิม พระชนมพรรษาวันปิยมหาราช ฯลฯ การจัดกิจกรรม
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และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ อันเป็นทีย่ึดเหนีย่ว และเปน็ศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนไทยทัง้ชาติ เปน็ไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 (ส านักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา)       
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้ง
ประมาณการไว ้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ชดใช้ความเสยีหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสยีหายกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้จัดให้มีการประกัน 
ความเสยีหายส าหรับผู้ประสพภยัจากรถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือผู้
ที่กระทรวงมหาดไทยสัง่ให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล หรือผู้ที่
เทศบาลสั่งใหไ้ปปฏิบัติราชการให้เทศบาล และได้ก าหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ทั้งนี ้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถงึ ระเบียบ หลักเกณฑ ์  
ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลปูองกันท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าหมดุหลักเขต
ที่ดิน ค่าจัดท าปาูยบอกสถานที ่ค่าล้อมร้ัว ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ีล าดับที ่4 หน้า 94 

      

    
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล ฯ, พนักงานเทศบาล ฯ, พนกังานจ้าง 
ฯลฯ ทัง้นี ้ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย(วันท่ี 18 มีนาคม) เช่น การจัดกิจกรรมท าบญุตักบาตร การ
คัดเลือกและมอบรางวลั ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัตงิานดีเด่น และ/หรือการแข่งขันกฬีาภายใน 
การรณรงค์เพื่อท าความสะอาดส านักงาน ฯ และพื้นที่ในเขตเทศบาล 
ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬา
และการแขง่ขันกีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี ล าดับ
ที ่2 หน้า 93 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการเทศบาลสัญจร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลสญัจร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย เทศบาลจัดหน่วยบริการเคลือ่นท่ี โดย  
บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 รวมถึง กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ห้วงปีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีล าดับที ่1 หน้า 93 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ / ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ดา้นการจัดการสาธารณภยั 
การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

    
โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกปูองและเทิดทูน
สถาบนัส าคัญของชาต ิโดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
สถาบนัของชาติอนัเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาตแิละความสามัคคี
ของคนในชาต ิซึ่งเปน็โครงการส าคญัและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
บริหารจัดการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
จัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566–2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่1 หน้า 63   
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านความมัน่คง/ยุทธศาสตร์
จังหวดัเชียงใหม ่ด้านการจดัการสาธารณภยั การสร้างความ
มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
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โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM ) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการ
ความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานแก่คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,
พนักงานครูเทศบาล,ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาล
ต าบลเมืองงายทุกคน ได้มีเวทีส าหรับการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ ์และขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามกระบวนงานต่าง ๆ
และเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และหนังสือสัง่การท่ีก าหนด โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ยในการจัดฝึกอบรมได้แก ่ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม, ค่าวัสด ุเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสารค่าพมิพ์เอกสารและสิง่ตพีิมพ์, ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึง กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง การท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  

      

    
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส าหรับ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานครู
เทศบาล,ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง โดยมุ่งเนน้ด้านคณุธรรม
และจริยธรรมเพื่อเปน็หลักในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเพื่อให้การ
บริหารและการปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความ
สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลและกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดฝึกอบรม ได้แก ่ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตง่สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคณุวิทยากร
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม, ค่าวัสด ุเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสารค่าพมิพ ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ,์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
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การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึง กฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่  

   
ค่าวัสด ุ รวม 535,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 140,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น  กระดาษ เคร่ือง

เขียน แบบพิมพ ์น้ าดื่ม สิ่งพมิพ์ที่ไดจ้ากการซื้อ พวงมาลา พาน
พุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ       

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ  
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า จานรอง 

ถ้วยชาม ช้อนซ้อม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 

น้ ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ     
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่เช่น ขาตั้งกล้อง  

เลนส์ซูม ปาูยประชาสัมพนัธ ์เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนนิงาน 
ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 595,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 460,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่ไฟฟาูส านักงานเทศบาลฯ อาคารส านักงานอื่น ๆ 

และค่าไฟฟูาสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ       
      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่บริการโทรศพัท์ส านักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท ์
เคลื่อนท่ี ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ยเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการ
ดังกลา่ว และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า 
ค่าเช่าเคร่ือง เลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เนตการ์ด และค่าสื่อสาร 
อื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ ฯลฯ 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 

 (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
      

  
งบลงทุน รวม 117,350 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 117,350 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 11,450 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ตัว ราคาตวัละ 
2,290 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เกา้อี้ส านักงาน สามารถ
ปรับระดับสูงต่ าได ้แบบมีพนกัพิง หุ้มด้วยหนัง ขาเหล็ก เป็น
ครุภัณฑ์ที่ตัง้จา่ยนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความจ าเปน็ต้อง
ใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยจ าเป็น
และประหยัด  
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เก้าอี้ส านักงาน แบบหมุนบุหนังพนักพิงสูง จ านวน 3,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอี ้จ านวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ เกา้อี้ส านักงาน หมุนบุหนังพนักพงิสูง มีท่ีพักแขนพลาสติกบุ
หนังเทียม ปรับโยกเอนและปรับระดับสูงต่ าได้โดยระบบโช๊คแก๊ส 
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเปน็ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
โดยจ าเปน็และประหยัด  

      

    
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน จ านวน 41,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตัง้พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาทีร่วมค่าติดตั้ง 
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาูเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ทั้งหน่วยสง่
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  

      

    
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 11,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้ราคาตู้
ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
(1) มีมือจับชนิดบิด  
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน  
(3) คุณสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  

      



96 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขาดไม่น้อย
กวา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้                                         
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน่้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระบบ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB                                                             
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ      
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB         
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB   
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVE-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบ 
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
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-มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย                 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสงูสดุ ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน่้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ 
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรือ ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน                                                          
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม  

      

    
เคร่ืองส ารองไฟฟูา จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟาูไฟ ขนาด 800 VA 
 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีก าลงัไฟฟาูดา้นนอกไมน่้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาท ีโดยใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

      

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็น
กลางในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อน าผล
การประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และน าผลการประเมินมาประกอบการขอ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 7121 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 490,580 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 455,580 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 455,580 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 455,580 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจ ท าในเวลาราชการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมเพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ส าหรับพนักงาน
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ทั้งนี ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง 
ระเบียบ หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ หนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ
ทั้งนี้ ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,917,450 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,543,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,543,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,638,480 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ฯ พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่า

ครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้า

ฝุายบริหารงานคลัง โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 273,420 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงเงนิคา่จา้ง
ประจ า ตามต าแหนง่และอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 
ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 550,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดย

ค านวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,112,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 331,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจา่ย
นี ้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวนัที ่19 กันยายน 2560 และระเบียบ 
หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่
อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า     

เช่าบ้านได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ทั้งนี ้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 573,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  เช่น การประชาสัมพันธ ์
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ปูาย 
ประชาสัมพันธ ์แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ ์ฯลฯ ทั้งนี ้ตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลงั 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑห์รือสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งนี ้ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม  2563    
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้ง ประจ า และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง          
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคบั หนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น  ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า, พนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 และ หนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง    
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยการจัดท าหรือปรับ
ข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ และการจดัท าฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บรายได ้เช่น การจดัท าฐานข้อมูลที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
เพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
ก าหนดและการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550     
รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ขอ้บังคับ และหนงัสือสั่งการอ่ืน ๆ
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ห้วงปี 
พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี ล าดับ
ที ่5 หน้า 94 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ การจัดการ      
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

    
โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสียภาษีร่วมกัน 
สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมทีย่ัง่ยืน โดยจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ,์ การมอบใบ
ประกาศนียบัตร ฯลฯให้กับผูเ้สียภาษีประจ าปี 2566 เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจงูใจให้มผีู้มีหนา้ที่เสียภาษีได้ตระหนักถงึหนา้ที่ในการเสยี
ภาษี และให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 -2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีล าดบัที ่6 หน้า 95 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
 

      



105 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ     

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 153,200 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบ

พิมพ์ สมุดบัญช ี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 8,200 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น เช่น น้ ามนั

ดีเซล ฯลฯ      
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส านักงานเทศบาล  ค่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น ค่า
เช่า ค่าเช่าเคร่ือง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ เพื่อในการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ 
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งบลงทุน รวม 262,050 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 262,050 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 11,450 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ตัว ราคาตวัละ 
2,290 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เกา้อี้ส านักงาน สามารถ
ปรับระดับสูงต่ าได ้แบบมีพนกัพิง หุ้มด้วยหนัง ขาเหล็ก เป็น
ครุภัณฑ์ที่ตัง้จา่ยนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความจ าเปน็ต้อง
ใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยจ าเป็น
และประหยัด  

      

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 17,100 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู ้ราคาตู้ละ
5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(1) มีมือจับชนิดบิด  
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน  
(3) คุณสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  

      

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถจักรยานยนต์ จ านวน 43,500 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
   (1) กรณีขนาดต่ ากว่าซีซ ีที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กว่าซีซ ี            
     ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซ ีเป็นรถจักรยานยนตต์ามขนาด ซีซ ีที่
ก าหนดไว ้
   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่าจดทะเบยีน 
   (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ หรือราคาท้องตลาด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสงูสดุ ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์
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และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท าสี
ใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเคร่ืองยนต์ใหม่ ฯลฯ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 186,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 180,720 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ที่มาปฏิบัตงิานนอกเวลา
ราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกตหิรืองานที่ไม่อาจ 
ท าในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ส าหรับพนักงาน
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ทั้งนี ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคบัหนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ
ทั้งนี้ ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 394,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 266,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 266,280 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 255,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 11,280 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ช่ัวคราว เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 128,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง ทีป่ฏิบัตงิานนอกเวลาราชการซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไ่ม่อาจท าในเวลา
ราชการ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่เช่าบา้น ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมสีิทธิได้รับ
ค่าเช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และกิจกรรมต่าง ๆ การจัดท าปูายประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลง 
วันท่ี 10 กรกฎาคม  2563   

  
 

    

    
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียนการขออนุญาต

ใช้คลื่นความถี่ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ส าหรับพนักงาน
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ทั้งนี้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ หนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบหนงัสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.
2557 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบ

พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ       
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่บริการโทรศพัท์ส านักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท ์
เคลื่อนท่ี ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ยเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการ
ดังกลา่ว และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า 
ค่าเช่าเคร่ือง เลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,621,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 829,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 829,680 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 757,680 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดย

ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง

ชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้ม่เกิน 
12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,097,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการส าหรับอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 762,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 612,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือ สิ่งก่อสร้าง 
เช่น การจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจา้งเหมาบริการ 
ผู้ปฏิบตัิงานการแพทย์ฉุกเฉนิ ตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3 /658 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553, 
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวนัที ่
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10 กรกฎาคม 2563 ฯลฯ  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ส าหรับพนักงาน
เทศบาล และ พนักงานจา้งของเทศบาล ซึ่งได้รับเงินคา่จา้ง จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสัง่ให้
ไปปฏิบตัิราชการให้เทศบาลหรือผู้ที่เทศบาลสัง่ให้ไปปฏิบตัิราชการ
ให้เทศบาลและได้ก าหนด ใหเ้บิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จากเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
ทั้งนี ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม
รวมถึงระเบียบหลักเกณฑ ์ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ เช่น การจัดกจิกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การ
จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ตลอดจนการสง่ผู้ติดยาเสพตดิเข้ารับการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟสูภาพ
ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
จัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 รวมถึง ระเบียบ 
หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-
2570) ห้วงป ี2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ล าดับที ่6 หนา้  66 สอดคล้องยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ด้าน
ความมั่นคง/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
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โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัประจ าปงีบประมาณ 2566 (การฝึกซอ้ม
ดับเพลิง) เพื่อทบทวนความรูค้วามเข้าใจ และสามารถปฏบิัติงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จ่ายเป็นคา่ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที่ 3 
หน้า 64 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมัน่คง/ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมชุดปฏบิัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  โดยจา่ยเปน็ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คา่วสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที่ 7 หน้า 66 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านความมั่นคง/ ยุทธศาสตร์จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลต าบลเมือง
งาย เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัตงิานดา้นการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจา่ยเปน็
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่1 
หน้า 64 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมัน่คง/ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลต าบล 
เมืองงาย เพื่อทบทวนความรูค้วามเข้าใจ และสามารถปฏบิัติงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จ่ายเป็นคา่ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝกึอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที่ 4
หน้า 65 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นความมัน่คง/ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
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โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์ฯลฯ 
ประกอบ ด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การ
ตั้งจดุบริการประชาชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นคา่จัดท าปูายรณรงค์
ประชาสัมพันธแ์ละคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที่ 2 หน้า 64 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านความมั่นคง/ ยุทธศาสตร์จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 305,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ เช่น เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 

ปลั๊กไฟฟาู หลอดไฟฟาู สายไฟฟาู และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์

น้ ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ    
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 160,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ       
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ส าลี 

ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ 
      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น ชุดปฏิบัติงานดับเพลงิ

และการบรรเทาสาธารณภัย ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัด
ช่วยชีวิต หมวกดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ  

      

   
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ท่อสายส่งน้ า สาย

ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟปุา ถังดับเพลิง ฯลฯ 
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วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจารจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน กรวยจารจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 1,649,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,649,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู จ านวน 49,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู จ านวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ
12,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

(1) ตูล้็อคเกอร์เหล็ก 3 ประตู  
(2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

เพื่อใช้เก็บ  วัสดุ  อุปกรณ์  ให้กับพนักงานที่มาปฏิบัติ
หน้าที ่เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
โดยจ าเป็นและประหยัด 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

จ านวน 1,600,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด      
(CCTV System) โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 จุด 
จ านวน 22 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆในการติดตัง้ระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองงาย รายละเอียด
ตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
 (คร้ังที ่1) ห้วงป ี2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและ
คุณภาพชีวิต ล าดับที ่1 หน้า 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
ด้านความมัน่คง/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ      
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลปงิโคง้ ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง) ประจ าปงีบประมาณ 
2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชน 
ตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2561 ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่9 หน้า 67 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง/ ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการปูองกนัและแก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิศูนย์อ านวย 
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่(ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอ์ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวดัเชียงใหม ่ตามโครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด 
ยาเสพตดิศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิติดจงัหวัด
เชียงใหม่(ศอ.ปส.จ.ชม.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) พ.ศ.2565 ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยทุธศาสตร ์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่1 หน้า 4 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง/ ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 739,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 504,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 504,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 462,240 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้     

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา โดย

ค านวณตัง้จา่ยไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
      

  
งบด าเนินงาน รวม 235,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และกิจกรรมต่าง ๆ, การจัดท าปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการศึกษา  
ฯลฯ 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 115,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งนี ้ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลง 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเปน็ค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ คา่พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนือ่งในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจา่ยที่เก่ียวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่านิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล       

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และ  ระเบียบหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง       

      

    
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีรายได้และเพื่อ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ปูองกันและแก้ไขปญัหาสงัคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วงปี
พ.ศ. 2566 ยุทศาสตร์การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที่ 3 
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หน้า 70 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการ
จัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   
ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติงานของกอง

การศึกษา ฯ เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  

ไม้ถพูื้น ผงซักฟอก  น้ ายาลา้งห้องน้ า  น้ ายาลา้งจาน ฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ  
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เนตการ์ด และค่าสื่อสาร 
อื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,322,839 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,465,464 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,465,464 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,435,464 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 168,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล          

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 790,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดย

ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง

ชีพช่ัวคราว ฯลฯ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้ม่เกิน 
12 เดือน  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,417,175 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 951,675 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจา้ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า 
ทีพ่ัก  ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ต้อง
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จ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ 
หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม การฝึกอบรม เพื่อพฒันาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจา้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 และ ระเบียบหนงัสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง       

      

    
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER  
ONE เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึง ระเบียบ
หนังสือสัง่การอ่ืนที่เก่ียวข้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที่ 10 หน้า 74 สอดคล้องยทุธศาสตร ์
ชาต ิ20 ปี ด้านความมัน่คง/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ี
ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการส าคญัและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาล, โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน, โครงการเดก็น้อยกตัญญ,ู โครงการเยีย่มบ้าน,
โครงการสานสัมพนัธ์ปฐมวัย,โครงการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 
 (ในระดับปฐมวัย)ฯลฯ เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ.2564 รวมถึง ระเบียบ หนังสือสัง่การอ่ืนที่เก่ียวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่1 หน้า 62 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา)   

    
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เช่น “โครงการกีฬาสขุสันต์เชื่อม
สัมพันธ์ปฐมวัย” ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและ
คุณภาพชีวิต ล าดับที ่5 ที ่หน้า 71 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (กองการศึกษา)   

      

    

โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงานและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผู่้ส าเร็จการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยการจดักิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็และพิธี
มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและ
คุณภาพชีวิต  ล าดับที ่8 หน้า 72 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ยุทธศาสตร์
จังหวดัเชียงใหม ่ด้านการจดัการสาธารณภยั การสร้างความ
มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา)   

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ
ประจ าป ี2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความบันเทิง 
และสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน ์เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ,กิจกรรม
การแสดงบนเวที, ค่าของขวญั, ของรางวัลส าหรับเด็ก ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตล าดับที่ 6 หนา้ 71 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ   
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
เมืองงาย เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง,กิจกรรมตรวจ
สุขภาพของเด็กนักเรียนเบื้องต้น, กิจกรรมตรวจสุขภาพชอ่งปากและ
ฟัน กิจกรรมตามโครงการสง่เสริมสุขภาพต่างๆ อาท ิโครงการหนู
น้อยฟันสวย และสุขภาพดีโครงการหนูน้อยสุขภาพด ีออกก าลงักาย
ตอนเช้า,โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพด ีฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 รวมถึงระเบียบ หนังสือสัง่การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที่ 2 หนา้ 
69 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา)  

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จ านวน 781,675 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
เมืองงาย โดยจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ฯลฯ เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ปรากฏในแผน พฒันาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่9  หน้า 73 สอดคล้องยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (กองการศึกษา)  

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 1,430,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดสุ านักงาน ประจ าศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม 
ฯลฯ  

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,400,500 บาท 

      

  
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อ 
(1) อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 
2 แห่ง เพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอน เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่ 4 หน้า 70 
(2)วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 
เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ ายาลา้งห้องน้ า  
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น้ ายาลา้งจาน ฯลฯ      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,440,200 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,440,200 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 2,440,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสงักัดส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย และโรงเรียนบ้านใหม่ โดย
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 -2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่9 หน้า79 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการ  สาธารณภัยการสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (กองการศึกษา)  
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,086,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 713,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 713,940 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 671,940 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.ท. ก าหนด โดย
ค านวณตัง้จา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้     

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข โดย

ค านวณตัง้จา่ยไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
      

  
งบด าเนินงาน รวม 373,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกต ิหรืองานที่ไม่อาจท าใน
เวลาราชการ โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่เช่าบา้น ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมสีิทธิได้รับ
ค่าเช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่า
บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ  สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง     

      

   
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ, การจัดท าปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข ฯลฯ  
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ ทัง่นี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2 /
ว 4044 ลง วันท่ี 10 กรกฎาคม  2563   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม  
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการซึง่จ าเป็นต้องจา่ยที่เก่ียวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น คา่ลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองคค์วามรู ้
ให้แก่ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 ฯลฯ 
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ค่าวัสด ุ รวม 55,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น วัสดุเคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์

ต่าง ๆ กระดาษ  ฯลฯ 
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 

แอลกอฮอล์ เคมีภณัฑ ์ถุงมือ น้ ายาตา่ง ๆ  ทรายอะเบท หน้ากาก
อนามัย ฯลฯ  

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์ในการขยาย 

พันธุ์พืช มีดตัดต้นไม้ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
วัสดุเพาะช า ฯลฯ   

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่เช่น ฟิล์ม แถบบันทึก 

เสียงหรือภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและส ีฯลฯ  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นหรือ
จานบนัทึกข้อมูล กระดาษตอ่เนื่อง เคร่ืองอ่านและบนัทึกข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ ฯลฯ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 373,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 233,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจสอบคณุภาพน้ า
อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปพี.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่5 หน้า 77 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณ
ภัย การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง    

      

    
โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตลาดสดน่าซือ้และ
อาหารปลอดภยัโดยจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก ่ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม,  
ค่าวัสด ุเคร่ืองเขียนและ อุปกรณ,์ ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ในการจัด
ฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ห้วง ปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และคณุภาพ
ชีวิต ล าดับที ่1 หนา้ 76 สอดคล้องยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ดา้น
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูปมูลค่าสงูตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง่อนาคต ภายใต ้BCG Model 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคอุบัติใหม่ จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ

อันตราย หรือโรค อุบัติใหม่ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มคีวามรู้มี
ความเข้าใจ มีความปลอดภยัจากโรคตดิต่ออันตราย โรคอุบัติ
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ใหม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที่ 6 หนา้ 78 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคที่
มียุงลายเป็นพาหะ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย การควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคการพ่น
สารเคมี ฯลฯ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่3 หน้า 77 สอดคล้อง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ที ่ด้านการ
จัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้ เช่น กิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ความรู ้รวมทั้งการเฝาู
ระวังโรคฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการจดัสวสัดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและ
คุณภาพชีวิต  ล าดับที ่2 หน้า 76 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  

    
โครงการรณรงค ์ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยเอดส์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค ์ท้องถิ่นร่วมใจ
ต้านภัยเอดส ์เพื่อจัดกจิกรรมและรณรงค์ในวันเอดส์โรค เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 รวมถึงระเบียบ หนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ล าดับที ่4 หนา้ 77  สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล 
เมืองงาย  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ
20,000 บาท จ านวน 7 หมูบ่้าน รวมเป็นเงิน 140,000 บาท เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ี2566 ล าดับที ่1 หน้าที ่143 สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
 
 

      



135 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนวัตกรรมเยีย่มบ้าน
ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส ์โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 –2570)  ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่2 หน้า 79 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/  
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 1,915,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 660,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 660,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจา้ง ตามอัตราที่

ก าหนดไว้ โดยค านวณตัง้จา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนด

ไว้  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,255,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าใน
เวลาราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ  ของงานก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 520,000 บาท 

      

  (1) ค่าจา้งเหมาบริการ เพื่อจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาบริการใหผู้้รับจา้งท า
การอย่างใด อย่างหนึ่งซึง่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้าง เช่น การจ้างเก็บขยะมลูฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูลฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2 /ว 4044  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563      
(2) ค่าจา้งเหมาบริการปรับเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจา้งเหมาบริการปรับเกลี่ย ฝังกลบขยะมูลฝอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.
2566  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและดา้น
สิ่งแวดล้อม ล าดับที ่1 หนา้ 87  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งประมาณการไว ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" ซึ่งเป็นโครงการส าคญัและ
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของ
รัฐบาล เช่น กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ, กิจกรรมท าปุ๋ย
หมัก, ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหารขยะเปยีก, กิจกรรมคัดแยก
ขยะเพื่อรีไซเคลิ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 และระเบียบ หนังสือสัง่การอ่ืนที่เก่ียวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล าดับที่ 2 หนา้ 
87 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ ยุทธศาสตรจ์ังหวดัเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการปญัหาฝุนุควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 245,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว เช่น ถังเก็บขยะมูลฝอย       

ไม้กวาด แปรง แก้วน้ า จานรอง สบู่ อุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ  
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ต่าง ๆ  

น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ       
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี   

ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 160,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน

น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ       
      

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง  
เสื้อหนัง  หมวก  ผ้าปิดจมูก  เสื้อกันฝน ฯลฯ 
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 235,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กบัประชาชน อยู่ด ีมีสุข เช่น กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาชีพฝีมือแรงงาน ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝกึอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี พ.ศ.2566  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ล าดบัที ่1 หน้า 60 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม  สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ 

      

    
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแกนน าชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกนน าชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานของแกนน าชุมชน, ผู้น าชุมชน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่1 หน้า 96 สอดคล้องยุทศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภยั การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

    
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

เช่น การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง การปูองกันและแก้ไข
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ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครัว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่1 หน้า 80 สอดคล้อง  
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ดา้นการจัดการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงูอาย ุเช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การอภิปรายสาระนา่รู้ 
และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตผู้สงูอาย ุการดูแลรักษาสุขภาพ 
กิจกรรมนันทนาการตา่ง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566– 2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่2 หน้า 80 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต2ิ0 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ 
สาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท ์เพื่อสรา้งทัศนคตแิละจิตส านึกท่ี
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี
พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับ
ที ่4 หน้า 81 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างความ
มั่นคง/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การ
สร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 115,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกฬีาผูสู้งอายุ
ต าบลเมืองงาย เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องคนใน
ชาติ เช่น จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัลค่าเงินรางวัล, ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่
จ าเปน็ ตลอดจนสง่นักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแขง่ขนัในระดับ
ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2564 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต ล าดับที ่5 หน้า 84 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ดา้นการจัดการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (ส านักปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน  
ประชาชนสัมพันธ ์เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องคนใน
ชาติ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิโดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน,ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวลั, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที ่6 หน้า 85 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
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มนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ที ่ด้านการจัดการสาธารณภยั 
การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (กองการศึกษา) 

   
ค่าวัสด ุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เพื่อ

เป็นการส่งเสริม การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เพื่อสง่เสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การประกวดกระทงลอยน้ า,การ
ประกวดกระทงใหญ,่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ทั้งนี ้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เปลีย่นแปลง (คร้ังที ่1) พ.ศ.2565 หว้งป ีพ.ศ.
2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบัที่ 1 
หน้า 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปญัญาและอัตลักษณ์ลา้นนา(กองการศึกษา)  

      

    
โครงการจัดงานพิธีสรงน้ า พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา
นุสรณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพิธีสรงน้ าพระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ ์โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ 
จัดงาน เช่น การจัดขบวนของหมู่บา้น/ชุมชน, การจัดจ าหน่ายสินคา้
กาดมั่วครัวแลง, การแสดงคนตรีพื้นเมือง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่
จ าเปน็ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น 
ฯลฯ ทั้งนี ้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬา
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และการแขง่ขันกีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ.
2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดบั
ที ่1 หน้า 82 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้  
ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ลา้นนา(กองการศึกษา)  

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,วัน
เข้าพรรษา, วันวิสาขะบูชา และกิจกรรมสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณี
อื่น ๆ เช่น การท าบญุตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม,่ งานประเพณี
สลากภัตร ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณอีันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาต ิฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  และ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การ 
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ห้วงปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 
ล าดบัที ่4 หน้า 84 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัด
เชียงใหม่ ดา้นการสง่เสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลคา่เชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ (กองการศึกษา)  

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ต่างๆ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการฟงัเทศน์ ฟังธรรม
ในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ห้วงปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
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ชีวิต ล าดับที่ 7 หน้า 85 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองการศึกษา) 

    
โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาพื้นบา้น โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าเครื่องสักการะล้านนา, การท าตงุลา้นนา ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.
2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี
พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต ล าดับ
ที ่8 หน้า 85 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีดา้นการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปญัญาและอัตลักษณ์ลา้นนา            
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
โครงการมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการมัคคุเทศก์นอ้ยตามรอย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที ่ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการทอ่งเที่ยว หรือ
การจัดกิจกรรมสง่เสริมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 และระเบียบ กฎหมาย 
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 หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ ล าดับที ่1 หน้า 61 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์/ ยุทธศาสตร์
จังหวดัเชียงใหม ่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลคา่เช่ือมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ (กองการศึกษา) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม  ไม้ดอก ไม้ประดับ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว ตาม
โครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที ่46 ประจ าป ี
2566 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อเชิดชูและคงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดงีาม และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับ
นานาพันธุ์ของจงัหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเปน็การสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว น ารายได้เขา้สู่ประเทศและจงัหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนนุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต  ล าดบัที ่9 หน้า 86 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค ์ภูมิปัญญาและ 
อัตลักษณ์ลา้นนา (กองการศึกษา) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,771,580 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,368,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,368,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 902,700 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.ท. ก าหนด โดย
ค านวณตัง้จา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ช่ัวคราว โดยค านวณตัง้จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
      

   
เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองช่าง โดยค านวณตั้ง

จ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,352,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้ง ให้แก่พนกังานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว ้โดย

ค านวณ ตั้งจ่ายไว้ไมเ่กิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตัง้จา่ยไวไ้ม่เกิน 
12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได ้

      

  
งบด าเนินงาน รวม 299,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกต ิหรืองานที่ไม่อาจท าใน
เวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า 

เช่าบ้านได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้น
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได ้ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งหนึง่อย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้าง
อย่างใด เช่น จ้างเหมาบริการในการขุดลอกท่อและรางระบายน้ า
ฯลฯ ทั้งนี ้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 
4044 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม2563        

      

    
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ 

น้ าบาดาล       
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย
เนื่องในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม เช่น  ค่าลงทะเบียนใน
การประชุม อบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง ฯลฯ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่
การท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.
2557  

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น กระดาษ เคร่ืองเขียน  

แบบพิมพ์ ฯลฯ       
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ เช่น  ฟิลม์  แผ่นปูาย 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและส ีฯลฯ      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ  
      

  
งบลงทุน รวม 103,880 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 103,880 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ดัว 
ราคาตัวละ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

(1) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4  ฟตุ 
(2) มี 4 ลิน้ชัก ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชักกลาง 1  
(3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ

จ าเปน็ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

โดยจ าเปน็และประหยัด 

 

 

      



149 
 

    
พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จ านวน 5,380 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 2,690 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                    

(1) พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น  
(2) ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยจ าเป็นและประหยัด 

        

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถจักรยานยนต์ จ านวน 43,500 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียร์ธรรมดา
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
   (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซ ีที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซ ีหรือขนาดเกิน
กว่าซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซ ีเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซ ีที่
ก าหนดไว ้
   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่าจดทะเบยีน 
   (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ หรือตามราคาทอ้งตลาด 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 44,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้                                           
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน่้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระบบ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
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น้อยกว่า 9 MB                                                        
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
   (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   (2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ      
   (3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB         
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB   
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVE-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วยโดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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งานก่อสร้าง รวม 3,409,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /
ว 4044 ลง วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถใช้

งานได้ตามปกต ิเช่น  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ      

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 360,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา บาลาทส์

สายไฟฟูา โคมไฟฟูาพร้อมขา และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ                
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ดินลูกรัง  หินคลุก ทราย 

หิน เลื่อย ไขควง  กุญแจ  แปรงทาส ีเทปวัดระยะ ไฟเบอร์ ฯลฯ   
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดยุานพาหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอร่ี  

ยางรถยนต ์ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น เช่น น้ ามนัดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 2,849,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
แท่นตัดไฟเบอร์ จ านวน 3,900 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดงันี ้แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว ก าลังไฟฟูา 2,000 วัตต ์
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเปน็ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
โดยจ าเปน็และประหยัด 

      

    
สว่านแบต จ านวน 7,600 บาท 

      

  เพื่อจัดซื้อสว่านแบต จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 3,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ สว่านแบตไฟฟูาไร้สาย ก าลังไฟฟูา 
12 วัตต ์แบตเตอร่ีลเิธียม 2 ก้อน เป็นครุภัณฑ์ที่ตัง้จา่ยนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความจ าเปน็ต้องใช้ในกิจการของเทศบาล 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยจ าเป็นและประหยดั 

      

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
เลื่อยฉลุ จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเลื่อยฉล ุจ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดงันี ้เลื่อยฉล ุไฟฟูา 450 วัตต ์ปรับเตะใบได ้เป็นครุภัณฑ์
ที่ตั้งจา่ยนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์แต่มีความจ าเปน็ต้องใช้ใน
กิจการของเทศบาลโดยจัดซือ้ตามราคาท้องตลาด โดยจ าเป็นและ
ประหยัด 

      

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,835,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่-
บ้านหนองบัว-บ้านสหกรณ์ ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.47-003 บ้านใหม่ 
(หมู่ท่ี 3) 

จ านวน 480,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านใหม-่บ้านหนองบัว-บ้านสหกรณ ์ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.47-
003 บ้านใหม่ โดยการปรับปรุงถนนขยายผิวจราจรจากวดัศรีบุญ
เรือง ต่อจากเดิม ขา้งละ1.00 เมตร  ยาว 400.00 เมตร  
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หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
พร้อมขยายไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบล     
เมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง  
(คร้ังที ่1) พ.ศ.2565 ห้วงป ี2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที ่2 หน้า 6 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 6 บ้านแม่ข้อน  
(หมู่ท่ี 4) 

จ านวน 448,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล
ซอย 6 บ้านแม่ข้อน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 748.00 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ 0.20-0.50 เมตร ยาว 187.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบล 
เมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเตมิ (คร้ังที่ 1) 
พ.ศ.2565 ห้วงป ี2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพืน้ฐาน ล าดับที ่5 หน้า 8 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายจ านงค์  ดวงแก้ว 
ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ (หมู่ท่ี 10) 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวน 
นายจ านงค ์ ดวงแก้ว ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต ้บ้านสัน                           
ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร รวม 2 ช่วง มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 833.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรปูและ
รายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (คร้ัง ที ่1) พ.ศ.2565 ห้วงปี 2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ล าดับที ่7 หน้า 9 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายเทศบาล ซอย 28 (หมู่ท่ี 1) 

จ านวน 476,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวจราจรถนน แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต สายเทศบาล ซอย 28 บ้านเมืองงาย (หมู่ท่ี 1) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและ
รายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที ่1) พ.ศ.2565 หว้งปี 2566 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน 
ล าดบัที ่1 หน้า 5 

      

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  
ถนนสาย ชม.ถ 47-002 ซอย 24 บ้านเมืองงาย (หมู่ท่ี 2) 

จ านวน 377,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟลัท์
คอนกรีต ถนนสาย ชม.ถ 47-002 ซอย 24 บ้านเมืองงาย (หมู่ท่ี 2)  
ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร    
ช่วงที ่2  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,114.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (คร้ังที ่1) พ.ศ.2565 ห้วงปี
2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐาน ล าดับที ่1 หน้า 6 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา (หมู่ท่ี 11) จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงระบบประปาภูเขา รายละเอียดตามแบบรูป
ที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที ่1) พ.ศ.2565 ห้วงปี 2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ล าดบัที่ 3 
หน้า 7 
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ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 255,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลต าบล 
เมืองงาย เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้ า  การปรับปรุงบ่อ
บาดาล การปรับปรุงอาคาร ฯลฯ      
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 217,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน      180,720 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

      

  
งบด าเนินงาน  รวม    37,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน  รวม    2,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     2,000 บาท 

   

       เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกต ิหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลา
ราชการ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกราชการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าใช้สอย 

 
 
 
 
 
 
รวม 

 
 
 
 
 
 
15,000 

 
 
 
 
 
 
บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจา่ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ข้อบังคับ หนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล
ทั้งนี ้ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 

      

    
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร
และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น การสง่เสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ กฎหมาย  
หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2566 –
2570) ห้วงปี2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ล าดบัที่ 2 
หน้า 62 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน/ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจดัการ 
สาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง (ส านักปลดัเทศบาล) 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม ้พันธุพ์ืช 
ปุ๋ย ยาปูองกนัและก าจัดศตัรูพืช ฯลฯ (ส านักปลัดเทศบาล  กองช่าง) 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

    
โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด 
สวยงาม สุขภาพดี) เพื่อบริหารจัดการในชุมชนสถานที่ราชการ  
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงให ้น่าอยู ่สะอาด สวยงาม และ
สุขภาพจิตที่ด ีที่ดีต่อชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ล าดับที ่5 หน้า 91 สอดคล้องยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรม สุขภาพ และ 
เศรษฐกิจ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

    
โครงการบูรณาการปูองกันและควบคุมไฟปุา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบูรณาการปอูงกันและ
ควบคุมไฟปาุ (การท าแนวกนัไฟ) ซึ่งเปน็โครงการส าคัญและเร่งด่วน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่และนโยบายของ
รัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม,  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เปน็ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566–2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและดา้นสิ่งแวดล้อม ล าดับที่ 9 
หน้า 92 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์จงัหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุนุควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน (ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปญัหามลพิษทาง
อากาศ เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ปลอดมลพิษทาง
อากาศ มีอากาศท่ีด ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ห้วงปี พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านสิง่แวดล้อม ล าดับที ่7 หนา้ 91 สอดคล้องยุทธศาสตร ์
ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุุน
ควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืน (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

    
โครงการปูองกันและลดภาวะโลกร้อน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดภาวะโลกร้อน โดยการ
จัดกิจกรรมรณรงค ์และสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการลดการใช้
พลงังานตา่งๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง่เสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 รวมถึงระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-
2570) ห้วงป ีพ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ล าดับที ่6 หน้า 91 สอดคล้องยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุุน
ควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยนื (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

    
โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิน ีฯ ซึ่งเป็นโครงการส าคญัและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายรัฐบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขนักีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ห้วงป ีพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ล าดับที่ 1 หนา้ 89 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการจัดการปญัหาฝุนุควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม อย่างยั่งยืน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.
2557 และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง, ตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสัง่การ 
ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วง
ปี 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ล าดับที ่3 หนา้ 90 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
ปี ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม/
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปญัหาฝุนุควัน 
 (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน  
 (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

 




