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อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลต าบลเมืองงาย



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 19,895,504.00

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 134,044.20 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00

หมวดภาษีจัดสรร 16,374,472.81

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,977.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 292,065.60

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 375,197.06

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จ านวน 37,615,069.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 645,853.24

1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 361,727.30 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 50,408,116.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,914,812.52 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 18,047,608.98 บาท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลเมอืงงาย

              บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเมืองงาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองงายอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงายจึงขอชี้แจง

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,039,446.39 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 914,000.00

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 199,811.40 บาท

งบลงทุน 219,650.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00

งบบุคลากร 10,612,800.72

งบด าเนินงาน 4,816,455.82

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 24,168,688.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 7,605,781.52



 รายรับจริง ปี 2560

631,652.95

353,840.40

503,202.73

33,164.11

10,965.00

1,532,825.19

21,700,116.34

21,700,116.34

20,737,487.00

20,737,487.00

43,970,428.53

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

20,500,000.00 21,000,000.00

รวม 41,496,000.00 43,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,500,000.00 21,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 19,625,000.00 20,573,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

19,625,000.00 20,573,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 1,371,000.00 1,427,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,000.00 35,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 318,000.00 344,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 450,000.00 450,000.00

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 568,000.00 598,000.00

 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 9,786,131.65 10,655,491.00 11,256,908.00

งบบุคลากร 13,741,848.28 14,749,526.00 15,253,786.00

งบด าเนินงาน 8,136,135.70 9,752,783.00 9,837,606.00

งบลงทุน 4,679,042.60 4,424,200.00 4,301,700.00

งบรายจ่ายอื่น 28,770.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,790,000.00 1,884,000.00 2,320,000.00

38,161,928.23 41,496,000.00 43,000,000.00

38,161,928.23 41,496,000.00 43,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



ส่วนที่ 2

เรื่อง
เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 11,256,908

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 43,000,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,441,376

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,127,486

แผนงานสาธารณสุข 1,134,920

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,572,426

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,016,884

ดา้น ยอดรวม

ของ เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



7,091,196 2,334,730 9,425,926

2,624,640 0 2,624,640

4,466,556 2,334,730 6,801,286

2,404,800 566,000 2,975,800

189,800 112,000 301,800

1,255,000 305,000 1,565,000

500,000 124,000 624,000

460,000 25,000 485,000

74,500 66,200 140,700

74,500 66,200 140,700

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

9,600,496 2,966,930 12,572,426

งานงบ

                 รวม 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    รายจ่ายอื่น 0

    ค่าวัสดุ 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 5,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 5,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม



905,484 905,484

905,484 905,484

111,400 1,101,400

31,400 61,400

60,000 695,000

20,000 345,000

0 10,000

0 10,000

1,016,884 2,016,884

งบลงทุน 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000

                  รวม 1,000,000

    ค่าตอบแทน 30,000

    ค่าใช้สอย 635,000

    ค่าวัสดุ 325,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 990,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวมงานงบ



งานงบ

411,360 2,296,080

411,360 2,296,080

305,000 2,671,406

5,000 40,000

215,000 1,190,760

85,000 1,440,646

0 2,160,000

0 2,160,000

716,360 7,127,486

งบเงินอุดหนุน 2,160,000

    เงินอุดหนุน 2,160,000

                    รวม 6,411,126

    ค่าตอบแทน 35,000

    ค่าใช้สอย 975,760

    ค่าวัสดุ 1,355,646

งบบุคลากร 1,884,720

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,884,720

งบด าเนินงาน 2,366,406

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม



งานงบ

457,920 457,920

457,920 457,920

447,000 537,000

52,000 52,000

325,000 415,000

70,000 70,000

0 140,000

0 140,000

904,920 1,134,920

งบเงินอุดหนุน 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000

                    รวม 230,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 90,000

    ค่าวัสดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 90,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม



งานงบ

10,000

10,000

20,000

20,000

30,000                   รวม 30,000

    ค่าใช้สอย 10,000

งบเงินอุดหนุน 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคมและ

สังคมสงเคราะห์
รวม

งบด าเนินงาน 10,000



งานงบ

1,642,764 525,612 2,168,376

1,642,764 525,612 2,168,376

472,000 1,120,000 2,122,000

67,000 85,000 152,000

200,000 725,000 1,255,000

205,000 310,000 715,000

41,000 10,000 4,151,000

41,000 10,000 100,000

0 0 4,000,000

2,155,764 1,655,612 8,441,376

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 4,000,000

                    รวม 4,630,000

    ค่าวัสดุ 200,000

งบลงทุน 4,100,000

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000

งบด าเนินงาน 530,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 330,000

งานก าจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

เคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน



งานงบ

200,000

200,000

200,000

งานงบ

5,000 20,000 180,000

0 20,000 175,000

5,000 0 5,000

5,000 20,000 180,000                  รวม 155,000

งบด าเนินงาน 155,000

    ค่าใช้สอย 155,000

    ค่าวัสดุ 0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งานวิชาการวางแผน

และส่งเสริมการท่องเทีย่ว
รวม

งบด าเนินงาน 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000

                  รวม 200,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเขม้แขง็ชมุชน
รวม



งานงบ

30,000 40,000

20,000 30,000

10,000 10,000

30,000 40,000

11,256,908

11,256,908

11,256,908

งานงบ

งบกลาง 11,256,908

     งบกลาง 11,256,908

            รวม 11,256,908

    ค่าวัสดุ 0

                   รวม 10,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม

รวม

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้



ยอดรวม

12,572,426

2,016,884

7,127,486

1,134,920

30,000

8,441,376

200,000

180,000

40,000

11,256,908

43,000,000งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

            โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 43,000,000 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



ยอดรวม

0

ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน     

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงนาม)..................................................
(นายสราวุฒิ  วรพงษ์)

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

(นายยงยุทธ  สุวภาพ)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย

เห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที ่         กันยายน  2561

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

395,089.00 431,402.95 459,824.25 7.14

47,763.15 49,011.45 54,972.70 0.00

97,648.00 97,221.00 116,856.00 0.00

540,500.15 577,635.40 631,652.95

7,216.80 3,278.60 2,056.40 0.00

2,237.00 2,693.00 2,730.00 56.25

281,470.00 277,090.00 243,100.00 -7.69

550.00 370.00 380.00 0.00

4,285.00 3,850.00 3,530.00 0.00

1,220.00 1,110.00 1,190.00 0.00

5.00 0.00 0.00 100.00     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,000.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 260,000.00 % 240,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น

ปลิวเพือ่การโฆษณา
500.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,000.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,600.00 % 2,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 568,000.00 598,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 48,000.00 % 48,000.00

     ภาษีป้าย 100,000.00 % 100,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 420,000.00 % 450,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอ เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่



1,950.00 3,100.00 3,600.00 0.00

45,920.50 0.00 54,963.00 900.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

25,326.00 26,266.00 26,846.00 0.00

9,760.00 9,980.00 9,520.00 0.00

3,100.00 3,300.00 3,100.00 0.00

674.50 700.00 670.00 0.00

135.00 10.00 155.00 0.00

542.00 560.00 0.00 0.00

386,391.80 334,307.60 353,840.40

578,875.75 494,929.99 503,202.73 0.00

578,875.75 494,929.99 503,202.73

56,700.00 85,000.00 28,500.00 0.00

0.00 0.00 500.00 0.00

17,771.00 10,953.54 4,164.11 0.00

74,471.00 95,953.54 33,164.11

0.00 0.00 10,965.00 0.00     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 35,000.00 35,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,000.00 % 5,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 30,000.00 % 30,000.00

     ดอกเบีย้ 450,000.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 450,000.00 450,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 318,000.00 344,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย

เสียง
200.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 200.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 3,000.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ
25,000.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตาราง
10,000.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 5,000.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,000.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.00 % 2,000.00



0.00 0.00 10,965.00

440,922.44 517,504.34 613,903.42 50.00

14,251,605.24 14,615,747.07 15,157,795.65 4.79

1,881,919.74 1,905,599.48 1,933,899.43 5.71

246,323.20 239,707.26 256,853.73 13.64

822,095.11 799,479.05 820,359.24 -100.00

1,416,069.11 1,719,686.01 1,976,969.25 48.39

26,026.75 28,144.19 33,353.46 12.00

41,128.70 27,388.90 25,504.39 -16.67

875,798.00 975,065.00 881,477.77 0.00

20,001,888.29 20,828,321.30 21,700,116.34

11,657,320.00 10,163,989.00 20,737,487.00 2.44

11,657,320.00 10,163,989.00 20,737,487.00

33,239,446.99 32,495,136.83 43,970,428.53รวมทุกหมวด 41,496,000.00 43,000,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
20,500,000.00 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,500,000.00 21,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,625,000.00 20,573,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00 % 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายทีดิ่น
850,000.00 % 850,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,550,000.00 % 2,300,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 25,000.00 % 28,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 220,000.00 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 800,000.00 % 0.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,000,000.00 % 14,670,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,750,000.00 % 1,850,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 400,000.00 % 600,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25,000

ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,000

  ประมาณการ   คาดว่าจะได้รับ

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 100

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 240,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีของที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 500

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีของที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,500

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 344,000

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,000

ภาษีบ ารุงท้องที่ 48,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีป้าย 100,000

หมวดภาษีอากร 598,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 450,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีสรรพสามิต 2,300,000

   ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยต้ังไว้ใกล้เคียงกับรายจริงของปีที่ล่วงมาจากภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต

ค่าภาคหลวงแร่ 28,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,670,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,850,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,573,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 600,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,000

ค่าขายแบบแปลน 30,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 450,000

ดอกเบี้ย 450,000

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 200

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 200

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน

 200 ตารางเมตร

10,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 3,000

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา



จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 21,000,000

   ประมาณการเทียบเคียงรับจริงปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ

ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก    ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 850,000

   ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,000,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

679,328 695,220 695,520 0 %

116,800 120,000 120,000 0 %

116,800 120,000 120,000 0 %

163,314 198,720 198,720 0 %

1,490,400 1,490,400 1,490,400 -0.27 %

2,566,642 2,624,340 2,624,640

2,520,242 2,948,282.72 2,937,045.48 6.85 %

67,200 77,700 84,000 0 %

126,466 179,400 186,000 0 %

630,000 656,220 674,880 5.87 %

88,260 62,040 43,380 -6.72 %

3,432,168 3,923,642.72 3,925,305.48
5,998,810 6,547,982.72 6,549,945.48รวมงบบุคลากร 6,841,336 7,091,196

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,728 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,212,696 4,466,556

เงินประจ าต าแหน่ง 270,000 270,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 695,988 736,836

เงินเดือนพนักงาน 3,136,980 3,351,720

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,628,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,494,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

1,010,284 940,000 960,000 0 %

3,812.5 7,312.5 5,687.5 40 %

0 0 0 0 %

96,400 82,300 81,500 0 %

11,449 23,535 30,001.75 0 %

1,121,945.5 1,053,147.5 1,077,189.25

205,855 284,949 336,495 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

78,457 80,330 59,850 -20 %

0 0 0 0 %

28,370 0 0 0 %

0 412 0 0 %ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558

0 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 125,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าซักฟอก 0 10,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 25,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 300,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี
0 30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 435,000 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 30,000

รวมค่าตอบแทน 187,800 189,800
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 112,800 112,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 35,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 7,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 30,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

45,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

22,950 16,468 2,588 0 %

14,865 0 0 0 %

0 11,580 0 0 %

15,670 0 0 0 %

0 291,760 162,930 -91.36 %

0 0 35,600 0 %

46,000 0 0 0 %

0 0 122,230 0 %

0 0 0 21,328.57 %

106,913.44 90,689.5 55,450.64 -21.05 %

188,400 112,960 118,595 0 %ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,400 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
190,000 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, บุคลากรทางการศึกษา, 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 231,600 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 0 %

1,000 2,000 0 0 %

61,630 99,168.05 65,623.42 -25.93 %

815,110.44 990,316.55 959,362.06

343,815 115,388 150,956 0 %

49,960 1,050 13,300 0 %

31,946 28,695 34,887 -36.17 %

42,150 5,065 13,333 0 %

102,325.2 121,201.2 125,997 -30.56 %

1,490 2,750 0 0 %

87,700 79,055 97,850 0 %

659,386.2 353,204.2 436,323

221,955.75 284,623.9 233,881.77 1.71 %

52,671.59 42,994.48 15,152.84 0 %

6,759 6,007 3,715 0 %

66,611.98 57,036.89 62,666.01 0 %

347,998.32 390,662.27 315,415.62
2,944,440.46 2,787,330.52 2,788,289.93

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 2,522,400 2,404,800
งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 454,100 460,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 344,100 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 120,000

รวมค่าวัสดุ 583,000 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 216,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุส านักงาน 130,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,297,500 1,255,000
ค่าวัสดุ

ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 94,500 70,000

ค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 11,100 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 8,990 0 0 %

17,000 0 0 0 %

0 0 37,000 0 %

0 0 8,400 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 51,000 0 0 %

0 6,000 0 0 %

74,900 0 0 0 %

0 1,980 0 0 %

0 24,600 0 0 %

890,000 0 0 0 %

23,900 0 0 0 %

0 25,900 0 0 %

0 0 0 -100 %

44,000 0 15,990 100 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 44,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 15,900 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0

ค่าจัดซ้ือรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล

แค็บ
0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือพัดลมไอน้ า 0 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 0 0

ค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพื้น 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 0 4,500

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้บานเปิดทึบสูง 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0

ค่าจัดซ้ืเก้าอี้ส านักงาน 0 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บริการประชาชน 50,000 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

4,200 0 0 0 %

6,800 0 0 -100 %

0 0 17,000 0 %

0 0 0 -100 %

12,000 6,200 3,200 78.57 %

0 17,000 0 -100 %

0 0 55,000 0 %

0 0 143,500 0 %

200,000 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

1,272,800 152,770 280,090
1,272,800 152,770 280,090

33,770 28,770 28,770 -100 %

0 0 0 100 %

33,770 28,770 28,770

33,770 28,770 28,770

43,000 43,000 20,000 -100 %

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

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 0

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นกลางในการ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
0 30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น 30,000 0

รวมงบลงทุน 135,300 74,500
งบรายจ่ายอ่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 135,300 74,500

ค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบได้ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 0

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 0

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 5,000

ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0

ค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 0

ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0

ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 3,300 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

48,000 48,000 20,000

48,000 48,000 20,000

10,297,820.46 9,564,853.24 9,667,095.41

0 0 0 0 %

2,600 2,600 0 0 %

15,936 14,988 0 0 %

18,536 17,588 0

18,536 17,588 0

18,536 17,588 0

1,041,662 1,207,281.74 1,239,360 15.71 %

42,000 55,500 60,000 0 %

180,390 192,540 194,220 9.44 %

392,880 428,670 435,720 6.29 %

69,420 57,890 42,540 -24.63 %

1,726,352 1,941,881.74 1,971,840รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,082,492 2,334,730

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 455,772 484,452

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,640 17,818

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 207,240 226,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,335,840 1,545,660

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 5,000 5,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
0 0

รวมค่าใช้สอย 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,554,036 9,600,496

รวมเงินอุดหนุน 25,000 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

1,726,352 1,941,881.74 1,971,840

27,650 2,800 8,050 0 %

0 0 0 0 %

36,000 36,000 36,000 0 %

4,290 2,400 9,900 0 %

67,940 41,200 53,950

77,400 76,700 74,700 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

6,002 3,132 6,210 0 %

0 3,429 0 100 %

14,274 29,475 31,588 -22.22 %

52,650 73,200 18,900 -12.5 %

4,950 5,880 9,775 0 %

155,276 191,816 141,173

72,564 55,985.4 46,357.65 30.11 %

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 53,800 70,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 315,000 305,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
90,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 80,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน 

สู่สังคมที่ยั่งยืน
15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 112,000 112,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 2,082,492 2,334,730



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

7,056.6 5,074.1 5,148.1 -27.27 %

0 0 0 0 %

48,100 30,200 1,605 100 %

127,720.6 91,259.5 53,110.75

25,788 16,771 15,442 0 %

25,788 16,771 15,442

376,724.6 341,046.5 263,675.75

0 11,300 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 8,700 0 %

0 0 4,200 0 %

3,400 0 0 0 %

22,000 22,000 65,400 0 %

0 0 0 100 %

3,000 3,100 9,300 -10.71 %

28,400 36,400 87,600

28,400 36,400 87,600

2,131,476.6 2,319,328.24 2,323,115.75

รวมงบลงทุน 45,500 66,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,669,292 2,966,930

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,500 66,200

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 21,000

22,000ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000

ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บาน 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 16,500 16,500

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4,200 4,200

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,000 25,000

รวมงบด าเนินงาน 541,300 566,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 40,000

รวมค่าวัสดุ 89,300 124,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,500 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

12,447,833.06 11,901,769.48 11,990,211.16

145,080 162,050 166,924.8 2.49 %

20,360 9,730 5,870 -7.39 %

594,720 614,455 516,200 27 %

81,420 66,635 42,640 20 %

841,580 852,870 731,634.8

841,580 852,870 731,634.8

0 7,200 0 -50 %

1,950 0 0 20 %

1,950 7,200 0

0 0 3,000 -100 %

0 0 0 100 %ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 0

ค่าเช่าบ้าน 22,000 26,400

รวมค่าตอบแทน 32,000 31,400

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 5,000

รวมงบบุคลากร 752,784 905,484

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 30,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 752,784 905,484

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,180 11,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 530,004 673,104

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 180,600 185,100

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,228,328 12,572,426

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 100 %

0 7,440 6,138 0 %

0 5,000 3,900 -62.89 %

0 12,440 13,038

8,800 14,678 14,807 0 %

16,190 0 0 0 %

0 18,000 0 0 %

0 8,670 0 100 %

24,990 41,348 14,807

26,940 60,988 27,845

0 4,500 0 0 %

0 5,215 0 0 %

0 12,870 0 0 %

0 16,000 0 0 %

0 3,100 0 0 %ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดต้ังเพิ่มจ านวน 1 จุด 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 142,840 111,400

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 80,840 30,000

รวมค่าใช้สอย 100,840 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 10,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 41,685 0

0 41,685 0

868,520 955,543 759,479.8

0 0 0 76.47 %

0 0 0

109,500 109,800 181,800 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 4.38 %

0 48,000 14,200 0 %

20,000 29,920 29,900 0 %

29,545 29,796.4 29,250 0 %

14,280 13,440 23,520 -100 %

0 0 0 0 %

16,600 106,760 89,487 0 %

189,925 337,716.4 368,157รวมค่าใช้สอย 647,160 635,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน
5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
13,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19,160 20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 450,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 450,000

รวมค่าตอบแทน 17,000 30,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,000 30,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 895,624 1,016,884

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 100 %

32,780 54,100 59,925 -25.37 %

83,973.6 74,708.8 81,601.3 0 %

1,850 8,580 1,390 0 %

20,000 100,700 42,955 0 %

29,500 29,910 44,750 25 %

0 0 0 100 %

168,103.6 267,998.8 230,621.3
358,028.6 605,715.2 598,778.3

0 0 45,000 0 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 9,095 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 9,095 45,000

0 9,095 45,000รวมงบลงทุน 38,800 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,800 10,000

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,000 0

ค่าจัดซ้ือรถเข็นผู้ป่วยส าหรับรถกู้ชีพกู้ภัย 28,000 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน 5,000 0

ค่าจัดซ้ือเปลสนามอลูมิเนียมแบบพับคร่ึงได้ 4,800 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 0 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวมงบด าเนินงาน 961,160 990,000
งบลงทุน

วัสดุอื่น 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 297,000 325,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 40,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 67,000 50,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

358,028.6 614,810.2 643,778.3
1,226,548.6 1,570,353.2 1,403,258.1

291,900 341,800 333,060 4.71 %

45,033 42,000 42,000 0 %

194,353 211,575 147,240 -100 %

24,000 17,955 12,180 -100 %

555,286 613,330 534,480

555,286 613,330 534,480

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

1,437 1,132 432 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

53,800 65,600 42,000 -85.29 %

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 34,000 5,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,300 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 5,000 5,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,000 0

รวมงบบุคลากร 405,872 411,360

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,424 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 405,872 411,360

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,708 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 352,740 369,360

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,895,584 2,016,884
แผนงานการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 999,960 1,000,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

11,442 35,420 8,776 -11.11 %

0 0 500 0 %

6,700 1,250 1,200 -33.33 %

73,379 103,402 52,908

29,297 34,500 26,215 16.67 %

4,510 14,986 19,580 25 %

14,870 14,620 12,485 0 %

48,677 64,106 58,280

122,056 167,508 111,188

0 0 2,800 0 %

0 0 3,000 0 %

0 6,000 0 0 %

4,200 0 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 6,200 0 -100 %

4,200 12,200 5,800

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,100 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 3,300 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจก 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 75,000 85,000

รวมงบด าเนินงาน 337,300 305,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 30,000 35,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 257,300 215,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
45,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 40,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

4,200 12,200 5,800

681,542 793,038 651,468

0 0 1,070,360 4.3 %

0 0 471,680 1.67 %

0 0 86,188 -1.57 %

0 0 1,628,228

0 0 1,628,228

0 0 28,454 0 %

0 0 28,454

2,858 0 0 0 %

11,542 13,649 13,875 0 %

2,265 4,522 9,890 0 %

9,999 11,926 11,835 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเมืองงาย

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมน าความรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 35,000

รวมค่าตอบแทน 35,000 35,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,828,080 1,884,720

รวมงบบุคลากร 1,828,080 1,884,720

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 671,928 683,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,152 72,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,083,000 1,129,560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 28,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 771,272 716,360



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

39,850 39,645 54,001 0 %

14,260 14,860 0 0 %

0 0 19,525 33.33 %

576,720 541,000 501,200 57.04 %

657,494 625,602 610,326

28,969 4,830 32,650 0 %

976,065.28 999,747.9 1,027,360.32 10.28 %

0 0 166,600 -100 %

1,005,034.28 1,004,577.9 1,226,610.32
1,662,528.28 1,630,179.9 1,865,390.32

0 0 55,200 0 %

0 0 55,200

0 0 55,200

1,828,000 1,792,000 1,770,000 -100 %

0 0 0 100 %อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)
0 2,160,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,890,000 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 2,105,283 2,366,406
งบลงทุน

วัสดุการศึกษา 181,900 0

รวมค่าวัสดุ 1,413,983 1,355,646

วัสดุส านักงาน 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,202,083 1,325,646

รวมค่าใช้สอย 656,300 975,760

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
15,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
551,300 865,760

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตอนามัย 0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

1,828,000 1,792,000 1,770,000
1,828,000 1,792,000 1,770,000

3,490,528.28 3,422,179.9 5,318,818.32
4,172,070.28 4,215,217.9 5,970,286.32

303,690 0 0 10.63 %

31,500 0 0 0 %

335,190 0 0

335,190 0 0

0 0 0 0 %

0 0 0 20 %

0 0 0

18,900 78,500 67,500 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 190,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 145,000 0

ค่าเช่าบ้าน 35,000 42,000

รวมค่าตอบแทน 45,000 52,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000

รวมงบบุคลากร 417,970 457,920

งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 417,970 457,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 375,970 415,920

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 6,594,635 7,127,486

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 1,890,000 2,160,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,823,363 6,411,126

รวมเงินอุดหนุน 1,890,000 2,160,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

1,518 0 0 0 %

8,000 8,000 9,000 100 %

0 0 0 100 %

10,000 4,500 0 0 %

0 5,000 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 7,000 0 0 %

0 0 14,173 0 %

9,390 1,320 0 50 %

3,300 0 500 0 %

12,300 0 1,000 0 %

63,408 104,320 92,173

23,600 10,581 21,361 0 %

0 0 0 -0.1 %

2,580 9,530 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 13,015 0 %

26,180 20,111 34,376

89,588 124,431 126,549รวมงบด าเนินงาน 365,010 447,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

รวมค่าวัสดุ 70,010 70,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุส านักงาน 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,010 10,000

รวมค่าใช้สอย 250,000 325,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 20,000 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซ้ือ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปั่นตามรอยพ่อ สานต่อความดี สู่วิถีพอเพียง 10,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 900 0 %

0 0 2,500 0 %

0 0 16,000 0 %

0 0 19,400

0 0 19,400

424,778 124,431 145,949

68,404.8 69,397.3 61,226.8 -28.57 %

0 29,500 0 0.03 %

68,404.8 98,897.3 61,226.8

68,404.8 98,897.3 61,226.8

72,500 72,500 0 -100 %

0 0 0 100 %

72,500 72,500 0

72,500 72,500 0รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0 140,000

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 140,000 0

รวมงบด าเนินงาน 109,990 90,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 39,990 40,000

รวมค่าใช้สอย 109,990 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 782,980 904,920

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

140,904.8 171,397.3 61,226.8
565,682.8 295,828.3 207,175.8

105,300 259,670 0 0 %

0 500 5,225 0 %

105,300 260,170 5,225

105,300 260,170 5,225

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

105,300 260,170 5,225

105,300 260,170 5,225

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000 30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)
0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 10,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 0 0

ค่าใช้จ่ายนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,032,970 1,134,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 249,990 230,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

373,898 473,332.84 517,200 4.23 %

13,883 42,000 42,000 0 %

1,003,440 1,051,650 1,050,360 0 %

148,260 109,950 76,740 -34.38 %

1,539,481 1,676,932.84 1,686,300
1,539,481 1,676,932.84 1,686,300

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

28,800 28,800 28,800 0 %

0 2,400 4,800 0 %

28,800 31,200 33,600

67,800 73,200 44,400 -100 %

0 0 0 100 %

5,405 4,200 6,279 0 %

2,150 3,000 2,500 0 %

0 12,710 17,200 0 %

4,835 10,490 5,085 0 %

80,190 103,600 75,464

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
20,000 20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 140,000 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 140,000

รวมค่าตอบแทน 67,000 67,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,632,120 1,642,764
รวมงบบุคลากร 1,632,120 1,642,764

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,004,004 1,004,004

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,576 24,000

เงินเดือนพนักงาน 549,540 572,760

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

19,409 4,839 16,942 0 %

12,670 5,319 13,997.8 0 %

88,330.6 92,195.25 66,364.4 0 %

5,480 7,515 9,185 0 %

0 0 0 0 %

0 0 4,600 0 %

125,889.6 109,868.25 111,089.2
234,879.6 244,668.25 220,153.2

0 0 0 0 %

0 0 0 -100 %

5,000 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

28,500 0 0 0 %

0 22,000 0 0 %ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือสว่านแท่น 0 15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมโลหะ 0 10,000

ค่าจัดซ้ือเล่ือยวงเดือน 0 5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 5,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 472,000 472,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000

รวมค่าวัสดุ 205,000 205,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 20,000 20,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 -100 %

0 3,100 0 0 %

33,500 25,100 0

33,500 25,100 0

1,807,860.6 1,946,701.09 1,906,453.2

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

38,911.6 191,156.57 344,515.6 -66.16 %

38,911.6 191,156.57 344,515.6

95,121.2 99,664 86,205 0 %

230,683.26 296,527 246,919.8 0 %
325,804.46 396,191 333,124.8
364,716.06 587,347.57 677,640.4

10,639.97 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

10,639.97 0 0รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 200,000 200,000
รวมงบด าเนินงาน 821,000 530,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000

รวมค่าใช้สอย 621,000 330,000

ค่าวัสดุ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 130,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 591,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000 0

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 23,900 41,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,128,020 2,155,764

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,900 41,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,900 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 44,000 0 0 %

0 36,000 0 0 %

0 17,800 0 0 %

0 0 0 100 %

1,412,000 0 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 1,860,000 0 0 %

0 0 159,000 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 403,500 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 270,000 -100 %

0 128,000 0 -100 %

0 0 0 -100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 63,900 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 165,700 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ 197,100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 135,700 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 0 420,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 121,800 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน-ใหม่ 

หมู่ที่ 3
0 246,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 0 308,000

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 191,000 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 1,251,300 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 664,500 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 0 0

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 0 505,600

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 0 0

ค่าใช้จ่ายติดต้ังระบบสปริงเกลอร์และซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
0 0

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องรับประทานอาหารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเมืองงาย
0 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายกั้นแบ่งห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมือง

งาย
0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 -100 %

357,000 0 0 0 %

207,500 0 0 0 %

635,000 0 0 0 %

0 0 0 -100 %

0 0 1,743,900 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 598,000 0 0 %

0 0 760,000 0 %

0 0 610,000 100 %

0 0 207,552.6 -100 %

0 0 0 -100 %

0 625,000 0 0 %

0 0 0 -100 %

90,000 0 0 0 %

0 185,000 0 0 %

0 0 0 -100 %

670,000 0 0 0 %

670,000 0 0 0 %โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปาหมู่ 4 0 0

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 41,900 0

โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปา หมู่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านสัน หมู่ที่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน บ้านแม่ข้อน

 หมู่ที่ 4
0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี หมู่ที่ 1 61,500 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 232,200 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 669,300 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 479,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 0 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและราวกันตกในชุมชนบ้านสัน หมู่ที่ 10
0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 0 213,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 0 221,500

โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ าเหล็ก หมู่ที่ 3 120,000 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินริมถนนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านม่วงง้ม 133,600 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากล าห้วยโป่งขามถึงล า

เหมืองเก๊าห้า หมู่ 9
0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 274,000 0 0 %

0 0 0 100 %

128,500 0 0 0 %

0 0 32,000 0 %

4,170,000 3,767,800 4,185,952.6
4,180,639.97 3,767,800 4,185,952.6

69,024.58 1,472,267.62 0 0 %

69,024.58 1,472,267.62 0
69,024.58 1,472,267.62 0

4,614,380.61 5,827,415.19 4,863,593

570,000 578,740 584,960 -17.29 %

69,420 60,680 54,460 -25.89 %

639,420 639,420 639,420

639,420 639,420 639,420

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 640,572 525,612

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,576 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 640,572 525,612

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 591,996 489,612

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 4,970,500 4,630,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,049,500 4,000,000
รวมงบลงทุน 4,149,500 4,100,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อสถาบันการศึกษา 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,106,500

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 0



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

163,620 137,580 132,600 -37.04 %

163,620 137,580 132,600

351,700 380,600 464,100 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

27,015 0 29,818 0 %

0 0 0 42.86 %

22,665 41,020 68,997 0 %

401,380 421,620 562,915

505 675 59,910 0 %

49,022 0 28,859 100 %

9,500 38,150 37,390 0 %

160,243.7 129,921.8 129,270 0 %

10,831 19,991 10,788 0 %

230,101.7 188,737.8 266,217

795,101.7 747,937.8 961,732

34,500 0 0 0 %

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 300,000 310,000

รวมงบด าเนินงาน 1,130,000 1,120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 200,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 75,000 75,000

รวมค่าใช้สอย 695,000 725,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" 70,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 540,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 550,000 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 135,000 85,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 135,000 85,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

8,080 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

42,580 0 0

42,580 0 0

1,477,101.7 1,387,357.8 1,601,152
7,899,342.91 9,161,474.08 8,371,198.2

10,000 0 5,000 0 %

0 0 8,710 0 %

0 69,955 0 0 %

9,560 0 10,000 0 %

107,000 69,000 0 0 %

40,000 20,000 20,000 0 %

10,000 10,000 10,000 0 %

30,000 48,707 126,700 0 %

3,479 0 0 0 %ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

พื้นบ้าน
10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม "การจัดการประกวด

กิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ"
0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เพื่อการจัดท า
0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE" 5,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,780,572 1,655,612
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,879,092 8,441,376

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

รวมงบลงทุน 10,000 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 0 %

8,000 0 0 0 %

0 2,144 0 0 %

53,120 0 0 0 %

23,922 18,120 0 0 %

0 0 0 0 %

295,081 237,926 180,410

295,081 237,926 180,410

0 0 0 -100 %

0 0 0

0 0 0

295,081 237,926 180,410

295,081 237,926 180,410

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 205,000 200,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000 200,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 0

รวมงบด าเนินงาน 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของ

เทศบาล และแผนชุมชน
15,000 15,000

รวมค่าใช้สอย 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแกนน าชุมชน 0 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน
0 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลเมืองงาย
0 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการ

และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลเมือง

งาย

0 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

49,830 45,790 45,590 -100 %

45,090 48,585 0 0 %

94,920 94,375 45,590

20,000 20,000 19,985 -75 %

20,000 20,000 19,985

114,920 114,375 65,575

114,920 114,375 65,575

10,000 10,000 0 -100 %

29,800 50,000 18,050 -33.33 %

140,820 83,940 90,045 0 %

0 0 19,653 -50 %

14,800 19,204 17,819 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 10,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ
25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูป ฯ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
20,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 70,000 5,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าวัสดุ 20,000 5,000

รวมงบด าเนินงาน 70,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์ 0 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 50,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและนันทนาการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

195,420 163,144 145,567

195,420 163,144 145,567

20,000 20,000 0 -100 %

70,000 0 0 0 %

70,000 60,000 0 0 %

160,000 80,000 0

160,000 80,000 0

355,420 243,144 145,567

10,000 13,505 14,970 33.33 %

10,000 13,505 14,970

10,000 13,505 14,970

10,000 13,505 14,970

480,340 371,024 226,112

ค่าใช้สอย

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000 180,000

แผนงานการเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 15,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 15,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 205,000 155,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 195,000 155,000

รวมงบด าเนินงาน 195,000 155,000



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

5,700 0 0 0 %

5,700 0 0

6,000 8,879 13,420 0 %

6,000 8,879 13,420

11,700 8,879 13,420

11,700 8,879 13,420

0 0 8,500 0 %

0 0 8,500

0 0 8,500

0 0 8,500

11,700 8,879 21,920

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 40,000 40,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 30,000 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รวมค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ
20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

179,553.92 209,504.5 209,834 106.99 %

0 0 7,267,000 10.73 %

0 0 1,396,800 -5.27 %

79,500 86,500 85,000 -16.67 %

41,989 23,213 2,444 7.22 %

178,918.64 187,228.64 188,529.65 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 -50 %

360,000 382,080 404,000 4.78 %

14,236 15,408 232,524 0 %

854,197.56 903,934.14 9,786,131.65
854,197.56 903,934.14 9,786,131.65
854,197.56 903,934.14 9,786,131.65
854,197.56 903,934.14 9,786,131.65

28,058,096.21 28,926,576.1 38,161,928.23
รวมแผนงานงบกลาง 10,320,391 11,256,908

รวมทุกแผนงาน 41,496,000 43,000,000

รวมงบกลาง 10,320,391 11,256,908
รวมงบกลาง 10,320,391 11,256,908

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 0 0

รวมงบกลาง 10,320,391 11,256,908

เงินช่วยพิเศษ 10,000 5,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 419,920 440,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 20,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม

กฏหมายจราจรทางบก
0 20,000

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม 

ส.ท.ท.
0 40,000

ส ารองจ่าย 116,871 125,308

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 207,500 0

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,662,000 1,574,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000 90,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 217,400 450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,578,700 8,392,200

งบกลาง



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

อ าเภอเชียงดาว   จงัหวดัเชียงใหม่ 
        
                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยก
เป็น  

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

 
งานบริหารทัว่ไป รวม 9,600,496 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 7,091,196 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  /  
รองนายกเทศมนตรี ตามอตัรา ดงัน้ี 
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  อตัราเดือน
ละ 27,600 บาท จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 331,200 บาท  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  อตัราเดือนละ 15,180 บาท
จ านวน 2 อตัรา  
เป็นเงิน 364,320 บาท  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตามอตัรา ดงัน้ี 
1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อตัราเดือน
ละ 4,000 บาท จ านวน 1 อตัรา เป็นเงิน 48,000 บาท โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 
2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี   
อตัราเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 อตัรา เป็น
เงิน 72,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายก
เทศมนตรี ตามอตัรา ดงัน้ี 
1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อตัราเดือน
ละ 4,000 บาท จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงิน 48,000 บาท โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน        
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อตัราเดือน
ละ 3,000 บาท จ านวน 2 อตัรา เป็นเงิน 72,000 บาท โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12  เดือน 

  
 

  

 
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี / ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
ตามอตัรา  ดงัน้ี 
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  อตัรา 
เดือนละ 9,660 บาท จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงิน 115,920 บาท
โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12  เดือน 
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
 อตัราเดือน ละ 6,900 บาท จ านวน 1 อตัรา เป็น
เงิน 82,800  บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12  เดือน 

      

 
   

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
จ านวน 

 
1,490,400 

 
บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับประธานสภา   
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ดงัน้ี 
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อตัราเดือน
ละ 15,180 บาท จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงิน 182,160  บาท   
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล  อตัรา  
เดือนละ 12,420 บาท จ านวน 1 อตัรา  
เป็นเงิน 149,040 บาท    
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล อตัราเดือน
ละ 9,660  บาท จ านวน 10 อตัรา เป็นเงิน  1,159,200 บาท 

      

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,466,556 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 3,351,720 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี ประกอบดว้ย ปลดัเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล และพนกังานเทศบาลสังกดัส านกัปลดั จ านวน 8 
อตัรา ตามต าแหน่งและอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน เช่น เงินเพิ่มพิเศษของ
ผูบ้ริหาร ต าแหน่ง  นกับริหารงานเทศบาล, เงินเพิ่มการครอง
ชีพชัว่คราว, เงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวฒิุการศึกษาท่ีเป็น
คุณสมบติั เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ฯลฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 270,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล  
หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล และหวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 736,836 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 3 
อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 2 อตัรา ตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพิ่มการ

ครองชีพชัว่คราว ฯลฯ ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,404,800 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 189,800 บาท 

 

   

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปก
ครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 30,000 บาท 

จ านวน 30,000 บาท 

 



1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
สอบคดัเลือกพนกังานเทศบาล ต าแหน่ง สายงาน
ผูบ้ริหาร  ฯลฯ  จ านวน  20,000  บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวลัประจ าปี) ใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกั-งาน
จา้งท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลง 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2557   จ านวน  10,000 
บาท   ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถ ถวัจ่ายไดทุ้กรายการ ภายใน
วงเงินท่ีตั้งประมาณการไว ้

   
ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 7,000 บาท 

 

      

  ค่าเบ้ียประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมใหก้บักรรมการท่ีสภา
เทศบาลแต่งตั้งข้ึน ทั้งน้ีตามกฎหมายระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2557  

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังาเทศบาล  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีมา
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  

      

 



   
 
ค่าเช่าบา้น 

 
จ านวน 

 
112,800 

 
บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรั้บค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่า
เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่
นายกเทศมนตรี ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บบ านาญ พนกังาน
เทศบาล  และลูกจา้งประจ า ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ทั้งน้ี ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
ของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม    

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,255,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมในวาระส าคญั
ต่างๆ   

      

 
    

ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้ ผูรั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าบริการก าจดัปลวก การจา้งเหมารักษาความ
ปลอดภยัสถานท่ีราชการ การจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารท่ี
ท าการ การจา้งเหมาดูแลรักษาตน้ไม้ หรือสวนไมป้ระดบั หรือ
สวนหยอ่มหรือสนามหญา้ของทางราชการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ทั้งน้ี ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลง
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 

      

 

    

 
ค่าจา้งเหมาเอกชนออกแบบและจดัพิมพร์ายงานผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเอกชนออกแบบและจดัพิมพร์ายงาน
ผลการปฏิบติังานประจ าปี ปรากฏ ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.
2561–2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ล าดบัท่ี 6 หนา้ 106 

      

 
    

ค่าซกัฟอก จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซกัฟอกต่าง ๆ เช่น ผา้ระบาย ผา้ปูโตะ๊
,ผา้ม่าน ฯลฯ   

      

 
    

ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เยบ็หนงัสือ หรือเขา้ปก
หนงัสือ หรือ เอกสารรูปเล่มอ่ืนใด เช่น เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผน
อตัราก าลงัสามปี ฯลฯ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถถวัจ่ายไดทุ้ก
รายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว ้

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  1) ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จ านวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
ของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการ
รับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคล  หรือ คณะ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชมทศันศึกษาดูงาน และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 
2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม  จ านวน  30,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนงัสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
รัฐวสิาหกิจ หรือ เอกชน ฯลฯ ทั้งน้ี รายการ
ท่ี 1) และ 2) เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี  มท 0808.4 / ว 2381 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 , หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2 /ว 252  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2553  

      

 



3) ค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี / ราช
พิธี   จ านวน  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
รัฐพิธี / ราชพิธี เพื่อถวายความจงรักภกัดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เช่น การจดังานเน่ืองใน วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ,วนัปิยมหาราช  ฯลฯ การจดักิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ อนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง
ชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึเหน่ียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ ประชาชนไทยทั้งชาติ  ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี (พ.ศ.2561- 2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 85 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 3  (ส านกัปลดั,กองการศึกษา) 

      
  ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถ ถวัจ่ายไดทุ้กรายการ ภายใน

วงเงิน ท่ีตั้งประมาณการไว ้
      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าชดใชค้่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใชค้วามเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่
ผูเ้สียหาย กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิไดจ้ดัใหมี้การ
ประกนัความเสียหายส าหรับผูป้ระสพภยัจากรถขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 / ว 1033 ลง
วนัท่ี 16 มีนาคม 2554 
 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ิน
ไทย (วนัท่ี 18 มีนาคม) เช่น การจดักิจกรรมท าบุญตกั
บาตร การคดัเลือกและมอบรางวลั ใหแ้ก่ พนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีปฏิบติังาน
ดีเด่น และ/หรือการแข่งขนักีฬาภายใน การรณรงคเ์พื่อท า
ความสะอาด 
ส านกังาน ฯ และพื้นท่ีในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการ

      

 



จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  
เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี 1)หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมืองการบริหารแนวทางการเสริมสร้างให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ล าดบัท่ี 1 หนา้ 11 
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 6  

    

 
 
ค่าใชจ่้ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 

 
 
จ านวน 

 
 
10,000 

 
 
บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย “โครงการเทศบาลสัญจร บ าบดั
ทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหก้บั
ประชาชน ประจ าปี 2562” โดย เทศบาลจดัหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ี โดยบูรณาการร่วมกบั หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน คืนความสุขใหก้บัประชาชน ตามแนวนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  ล าดบั
ท่ี 10 หนา้ 107 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบนัส าคญัของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบนัส าคญัของชาติ โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึง
เป็นสถาบนัของชาติอนัเป็นศูนยร์วมแห่งความเป็นชาติและ
ความสามคัคีของคนในชาติ เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0310.4/ว 2128 ลง
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงเป็นโครงการส าคญัและเร่งด่วน
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ และนโยบายของ
รัฐบาล  และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัราชการของ

      

 



องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารจดัการ ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561–2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์
การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบั
ท่ี 3 หนา้ 86 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

    
ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมการจดัการความรู้ในการพฒันาองคก์ร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมการจดัการความรู้
ในการพฒันาองคก์ร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน แก่คณะผูบ้ริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนกังาน
เทศบาล, พนกังานครูเทศบาล, ลูกจา้งประจ า และพนกังาน
จา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรใน
หน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน ไดมี้เวทีส าหรับการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และขั้นตอนการปฏิบติังานตาม
กระบวนงานต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนงัสือ
สั่งการท่ีก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ค่าสมนาคุณวทิยากร, ค่าอาหาร ,ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ,ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงตีพิมพ ์, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการ
จดัฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี  
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ล าดบั
ท่ี 3  หนา้ 105 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดั เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรส าหรับผูบ้ริหาร ฯ , สมาชิกสภา
เทศบาล ,พนกังานเทศบาล ,พนกังานครูเทศบาล
, ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  โดยมุ่งเนน้ดา้นคุณธรรม

      

 



และจริยธรรมเพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติังาน เช่น โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นโครงการ
ส าคญั และเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาล  โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดัฝึกอบรม  
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวทิยากร ,ค่าอาหาร ,ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ,ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่า
พิมพเ์อกสารและส่ิงตีพิมพ ์, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการจดั
ฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือ
สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 –
 2564 ) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ล าดบัท่ี 1 หนา้ 104 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 6 

    
ค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด(กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีวา่ง และ
กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่)
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี มท 0890.4/
ว 3992 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 ,หนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468 ลง
วนัท่ี 17 มกราคม 2556 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561รวมถึงระเบียบ หนงัสือ   สั่งการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี ล าดบัท่ี 11 หนา้ 108 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  
 

      

 



    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ส าหรับนายกเทศมนตรี,
รองนายกเทศมนตรี ,ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ,เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ,ประธานสภาเทศบาล ,รองประธานสภา
เทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนกังานเทศบาล ,
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งของเทศบาล ซ่ึงไดรั้บเงิน
ค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล หรือผูท่ี้
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไ้ปปฏิบติัราชการใหเ้ทศบาลหรือผูท่ี้
เทศบาลสั่งใหไ้ปปฏิบติัราชการใหเ้ทศบาลและไดก้ าหนดให้
เบิก ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าท่ีพกั ,ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งจ่ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการฯลฯ  ทั้งน้ี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555และแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2559 รวมถึง ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และ หนงัสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

 
    

 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
จ านวน 

 
150,000 

 
บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ,สมาชิกสภา
เทศบาล ฯ ,พนกังานเทศบาล ฯ,ลูกจา้งประจ า ,พนกังาน
จา้ง ฯลฯ ทั้งน้ี ตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมและการ 
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ฯลฯ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการวดัท่ีดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองดูแลป้องกนั
ท่ีดิน สาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียนรังวดั ค่า
หมุดหลกัเขตท่ีดิน ค่าจดัท าป้ายบอกสถานท่ี ค่าลอ้มร้ัว ฯลฯ  

      

 
    

ค่าดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไมแ้ละพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไมแ้ละพวง
มาลา เพื่อมอบใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรียห์รือ
ศพผูมี้เกียรติตามแต่กรณีในนามของเทศบาลเป็น
ส่วนรวม ตามความ 
เหมาะสมและประหยดั  เป็นไปตามหนงัสือคณะกรรมการ
วนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วนัท่ี 7 มีนาคม 2561   

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ , ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 500,000 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 130,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น  กระดาษ ,เคร่ือง

เขียน ,แบบพิมพต่์าง ๆ,น ้าด่ืม ,ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์ ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น ปลัก๊ไฟฟ้า ,

หลอดไฟฟ้า, บาลาทส์, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
      

 
   

 
วสัดุงานบา้นงานครัว 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ถว้ยชาม ,ชอ้น
ส้อม,แกว้น ้าจานรอง ,แปรง ,ไมก้วาด ,ไมถู้พื้น ,ผงซกัฟอก ,
น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ,น ้ายาลา้งจาน ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี

ยางนอก,ยางใน,หวัเทียน ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล,
น ้ามนัเบนซิน ,น ้ามนัหล่อล่ืน ฯลฯ  
 

      

 



   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,พูก่นัและสี ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 120,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทึกขอ้มูล,เทปบนัทึกขอ้มูล,ตลบัผงหมึก ,กระดาษ
ต่อเน่ือง ,หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ,ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบ
เลเซอร์ ฯลฯ  

      

 
   

 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
รวม 

 
460,000 

 
บาท 

 
   

ค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านกังานเทศบาล ฯ อาคารส านกังาน

อ่ืน ๆ และค่าไฟฟ้าสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
เทศบาล ฯ  

      

 
   

ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทส์ านกังานเทศบาล ตลอดทั้งค่า
โทรศพัทท์างไกลในการติดต่อราชการต่างจงัหวดัและ
กระทรวงมหาดไทย ในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานท่ีมีปัญหา 
ตอ้งปรึกษาหารือในทางปฏิบติั ฯลฯ  

      

 
   

ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย ์,ค่าธนาณติั,ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์

,ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย,์ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ  
 

      

 
   

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม เช่น ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสาร
อ่ืน ๆ และ ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการดงักล่าว และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ เช่น ค่าบริการปรับปรุง
เวบ็ไซต,์ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในส านกังาน,ค่าบริการ
เช่าพื้นท่ีเวบ็ไซตฯ์ลฯ ท่ีใชใ้นการติดต่อราชการของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

      

 



  
งบลงทุน รวม 74,500 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท 

 
   

ครุภณัฑส์ านกังาน       
 

    
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลงั  
ราคาหลงัละ 5,500 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน  
(1) มีมือจบัชนิดบิด  
(2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน  
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ส านกัมาตรฐาน
งบประมาณ ส านกังบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2561 ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบั
ท่ี 2 หนา้ 141 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  
 

      

 
    

ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 4,500 บาท 

 

      

  ตูเ้หล็กชนิดบานเล่ือนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด
บานเล่ือนกระจกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 ฟุต จ านวน 1 หลงั ราคา
หลงัละ 4,500 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
ตูเ้หล็กชนิดบานเล่ือนกระจก  
(1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้ 
(2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั 2 ช้ิน    
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เป็น
ครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  แต่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาลโดยจดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด โดยจ าเป็นและประหยดั ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 1 หนา้ 141
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
   

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
 

    
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 44,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่นอ้ย

      

 



กวา่ 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บ
ขอ้มูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่
นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ    
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา่ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ



ส่ือสาร ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบั
ท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 5 หนา้ 19 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี  6   

    
ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
-มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาทีโดยใชเ้กณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบั
ท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 6 หนา้ 19 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 6  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ 

      

 
  

 
งบรายจ่ายอืน่ 

            
รวม 

30,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอ่ืน       
 

    
ค่าใชจ่้ายการจา้งสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ เพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการวางแผน
บริหารงานตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  และน าผล
การประเมินมาประกอบการขอก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี) โดยการจา้ง
สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลาง ในการส ารวจ

      

 



ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ฯลฯ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลง
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561- 2564)หว้งปี พ.ศ.
2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดี ล าดบัท่ี 12 หนา้ 108 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6 

 
งานวางแผนสถิติและวชิาการ 

          
รวม   

 
5,000 

 
บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพื่อพฒันาระบบการ
ก ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหาร งานใหมี้ประสิทธิภาพอนั
จะท าใหท้อ้งถ่ินมีความสามารถในการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหา สนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.
2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ดี ล าดบัท่ี 13 หนา้ 108 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานบริหารงานคลงั รวม 2,966,930 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,334,730 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,334,730 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,545,660 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี สังกดักองคลงั จ  านวน 5 อตัรา ตามต าแหน่ง
และอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองคลงั และ

หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั จ  านวน 2 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่าย
ไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 226,800 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ า พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจา้ง

ประจ า ตามต าแหน่งและอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 484,452 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 3 

อตัรา ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 17,818 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพิ่มการ

ครองชีพชัว่คราว ฯลฯ ตามอตัราท่ีก าหนดไว  ้ โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 566,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือ
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  
และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายไดต้ามประเภท
รายจ่ายน้ี เป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

      

 



บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามหนงัสือ
กระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวนัท่ี 19 
กนัยายน 2560 และระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง ท่ีมา
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

      

 
   

ค่าเช่าบา้น จ านวน 42,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่า
เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล และลูกจา้งประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่ง
การท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น การประชาสัมพนัธ์
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั ส่ือประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ทั้งน้ี ตาม
มาตรฐานการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั 

      

 
    

ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ

      

 



ส่ิงก่อสร้าง ทั้งน้ี ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม โครงการเสียภาษีร่วมกนั สร้างสรรค์
ชุมชน สู่สังคมท่ีย ัง่ยนื 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม “โครงการเสียภาษี
ร่วมกนั สร้างสรรคชุ์มชน สู่สังคมท่ีย ัง่ยนื” โดยจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ,การมอบใบประกาศนียบตัร ฯลฯ ใหก้บัผูเ้สีย
ภาษีประจ าปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหมี้ผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีในการเสียภาษี และใหค้วาม
ร่วมมือในการเสียภาษีเพิ่มข้ึน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  ล าดบั
ท่ี 8 หนา้ 107 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น การพฒันาระบบขอ้มูลภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น เพื่อน าไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล ฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี ล าดบั
ท่ี 7 หนา้ 107 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 70,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ใหแ้ก่ พนกังาน

      

 



เทศบาล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน , ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียม 
ในการใชส้นามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ.2559  

    
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา เช่น  ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้ ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ฯ ลูกจา้งประจ า ,
พนกังานจา้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  

      

 
   

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ 

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 124,000 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 70,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ,เคร่ือง

เขียน แบบพิมพ ์สมุดบญัชี ,ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
      

 
   

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 4,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนั

ดีเซล ฯลฯ 
      

 
   

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ

เขียนโปสเตอร์ พูก่นัและสี ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทึกขอ้มูล,เทปบนัทึกขอ้มูล ,กระดาษต่อเน่ือง ,หวัพิมพ์
หรือแถบพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ ,ตลบัผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ ฯลฯ 

      

 



   
 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
รวม 

 
25,000 

 
บาท 

 
   

ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย ์,ค่าธนาณติั ,ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณีย ์,ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์,ค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ธนาคาร ฯลฯ เพื่อในการติดต่อราชการต่าง ๆ 
 

      

 
  

งบลงทุน รวม 66,200 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท 

 
   

ครุภณัฑส์ านกังาน       
 

    
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 16,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 3 หลงั ราคาหลงั
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน  
(1) มีมือจบัชนิดบิด  
(2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน  
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ส านกัมาตรฐานงบประมาณ
ส านกังบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2561 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562  ล าดบั
ท่ี 2 หนา้ 141 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 4,200 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กชนิดบานเล่ือนกระจกขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 3 ฟุต จ านวน 1 หลงั ราคาหลงัละ 4,200 บาท โดยมี
คุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี   
ตูเ้หล็กชนิดบานเล่ือนกระจก  
(1) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้ 
(2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั 2 ช้ิน    
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เป็น
ครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  แต่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาลโดยจดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด โดยจ าเป็นและประหยดั ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบั

      

 



ท่ี 1 หนา้ 141  สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

 
    

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 2 GB หรือ 
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการ
ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บ
ขอ้มูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่
นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา่ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 

      

 



- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี2) 
หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 5 หนา้ 19 สอดคลอ้งกบัประเด็น การ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๖ 

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  จ านวน 21,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊  ส าหรับงาน
ประมวลผล  ราคา 21,000 บาท 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี  
1)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 2 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ย
กวา่ 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้น 
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 8 แกน หรือ 
 2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 3 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ย
กวา่ 2.5 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณี
ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard  Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ย 
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ย
กวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

      

 



ดีกวา่ จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกวา่ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi –Fi  
(IEEE 802 .11b, g, n, ac) และ Bluetoothโดยใชเ้กณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพื้นฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบั
ท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 5 หนา้ 19 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี  6   

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 2,500 บาท โดยมี
คุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
-มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ณ  วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี 2)
หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 6 หนา้ 19 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

  
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน  รวม 1,016,884 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 905,484 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 905,484 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 185,100 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อตัรา ตามต าแหน่งและอตัรา
ท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 11,280 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน เช่น เงินเพิ่มค่าครอง

ชีพชัว่คราว เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 673,104 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 2 
อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 3 อตัรา ตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้ โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพิ่ม 

การครองชีพชัว่คราว ฯลฯ ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ โดยค านวณ 
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 111,400 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 31,400 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลา 
ราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานท่ี
ไม่อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  

      

 
   

ค่าเช่าบา้น จ านวน 26,400 บาท 
 



      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรั้บค่าเช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง  

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ , การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  

      

 
    

ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้าง ทั้งน้ี ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  
0808.2 /ว 7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ใหแ้ก่ พนกังาน
เทศบาล และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง, ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าท่ีพกั ,ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ย 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  
ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์
ความรู้ ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ฯ ,พนกังานจา้ง ฯลฯ  
ทั้งน้ี ตามกฎหมาย ระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

      

 



ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ฯลฯ  

   
 
ค่าวสัดุ 

 
รวม 

 
20,000 

 
บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ,เคร่ือง

เขียน แบบพิมพต่์าง ๆ ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่หรือจาน
บนัทึกขอ้มูล,เทปบนัทึกขอ้มูล  ,หวัพิมพห์รือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ ,ตลบัผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ ฯลฯ  

      

 
 

 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

            
รวม 

1,000,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 990,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ อนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ในการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7271 ลง
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560  
และ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 450,000 บาท 

 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง เช่น การจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี 
ราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบติังานการแพทย์
ฉุกเฉิน ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3 /658 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 ,หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลง
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 ฯลฯ  
 

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัประจ าปีงบประมาณ 2562  
(การฝึกซอ้มดบัเพลิง)เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ  
และสามารถปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยากร  
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ,ค่าวสัดุอุปกรณ์  
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หว้งปี  
พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  
ล าดบัท่ี 3 หนา้ 87 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมไฟป่า จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ซ่ึงเป็น 
โครงการส าคญัและเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  
เชียงใหม่และนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว  
2360 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ.2561–2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

      

 



ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 103  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

    
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์ 
ฯลฯ ประกอบ ดว้ยกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์รณรงคข์บัข่ี
ปลอดภยั การตั้งจุดบริการประชาชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า 
ตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ค่าจดัท าป้ายรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น โดยถือปฏิบติัตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว1634 
ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 และหนงัสือกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661 ลงวนัท่ี  
9 มีนาคม 2561ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561- 2564)  
หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ 
ชีวติ ล าดบัท่ี 2 หนา้ 87 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เพื่อทบทวนความรู้ความ
เขา้ใจ และสามารถปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ,ค่าวสัดุอุปกรณ์ ,
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หว้งปี พ.ศ.2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบั
ท่ี 1 หนา้ 87 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจดัการระบบ จ านวน 5,000 บาท 

 



การแพทยฉุ์กเฉิน 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหาร  
จดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ  
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัท่ี 17  
กนัยายน 2553 ปรากฏในแผนพฒันา ส่ีปี (พ.ศ.2561 –
2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม   
ล าดบัท่ี 6 หนา้ 88 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 325,000 บาท 

 
   

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น ปลัก๊ไฟฟ้า , 

หลอดไฟฟ้า, บาลาทส์, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
      

 

   

 
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
             เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
             ยางนอก, ยางใน, หวัเทียน  ฯลฯ 

 
 
 
จ านวน 

 
 
 
50,000 

 
 
 
บาท 

 
   

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 130,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์  

รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ เช่น น ้ามนัดีเซล, น ้ามนัเบนซิน , 
น ้ามนัหล่อล่ืน 

      

 
   

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  

วสัดุการแพทย ์,ถุงมือ,ส าลี, ผา้พนัแผล ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น หมวกดบัเพลิง  

ถุงมือดบัเพลิง รองเทา้ดบัเพลิง เขม็ขดัช่วยชีวติ ชุดปฏิบติังาน 
ดบัเพลิงและการบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ านวน 50,000 บาท 
 



      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง เช่น สายส่งน ้า,ท่อดูด 

น ้าดบัเพลิง ,หวัฉีดน ้าดบัเพลิง ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุอ่ืน จ านวน 30,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนท่ีไปสามารถจดัเขา้ประเภทวสัดุ

ใด ๆ ได ้เช่น  กระบองไฟกระพริบ วสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
กูภ้ยั ฯลฯ  

      

 
  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 716,360 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 411,360 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 411,360 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 369,360 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี สังกดักองการศึกษา จ านวน 2 อตัรา ตาม
ต าแหน่งและอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  

จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 305,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ซ่ึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกราชการปกติหรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ , การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการศึกษา  ฯลฯ  

      

 
    

ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์  
หรือส่ิงก่อสร้าง ทั้งน้ี ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  
มท 0808.2 /ว7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 

      

 



   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าจา้งนกัเรียน/นกัศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งนกัเรียน/ นกัศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน
หรือวนัหยดุราชการใหมี้รายไดเ้พื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์  
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา
การ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพ
ชีวติ แผนงานการศึกษา ล าดบัท่ี 4 หนา้ 77 สอดคลอ้ง 
กบัประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดั ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ใหแ้ก่ พนกังาน
เทศบาล  และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง, ค่า
พาหนะ , ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่า
ผา่นทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น   
ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์
ความรู้ ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ,พนกังานจา้ง ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ , ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น

      

 



อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  
 

   
ค่าวสัดุ รวม 85,000 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 35,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังานเพื่อใชส้ าหรับปฏิบติังาน  

กองการศึกษา ฯ เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 25,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง,ไมก้วาด, 

ไมถู้พื้น ,ผงซกัฟอก ,น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ,น ้ายาลา้งจาน ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก,  

แผน่บนัทึกขอ้มูล  ฯลฯ  
      

 
 

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
            
รวม 

6,411,126 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,884,720 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,884,720 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,129,560 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานครูเทศบาล ของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 683,160 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง ใหแ้ก่พนกังานจา้ง ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก 

จ านวน 5 อตัรา ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง ต าแหน่งครูผูดู้แล
เด็ก เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ฯลฯ ตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,366,406 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังาน       
 



เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได ้ทั้งน้ี ตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

   
ค่าใช้สอย รวม 975,760 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเช่น “โครงการกีฬาสุขสันต์
เช่ือมสัมพนัธ์ปฐมวยั” ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบั
ท่ี 7 หนา้ 78 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย  

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร
การเรียนการสอน ฯลฯ ซ่ึงเป็นโครงการส าคญัและเร่งด่วน
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ และนโยบายของ
รัฐบาล ,โครงการส่งเสริมการอ่าน ,โครงการเด็กนอ้ยกตญัํู ,
โครงการเยีย่มบา้น โครงการสานสัมพนัธ์ปฐมวยั ,โครงการ
แข่งขนัทกัษะวชิาการนกัเรียน (ในระดบัปฐมวยั)ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)หว้งปี พ.ศ.

      

 



2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบั
ท่ี 2 หนา้ 76 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานนิทรรศการแสดงผลงาน
และพิธีมอบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยการจดักิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และพิธีมอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564) หว้ง
ปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ  ล าดบัท่ี 11 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บความรู้
ความบนัเทิง และส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ในกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ เช่น การจดักิจกรรม
ทางวชิาการ กิจกรรมการแสดงบนเวที,ค่าของขวญั ,ของรางวลั
ส าหรับเด็ก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
หว้งปี พ.ศ.2562ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ  ล าดบัท่ี 9 หนา้ 79 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  
 

      

 



    
ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัในเด็กปฐมวยั 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัใน
เด็กปฐมวยั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมือง
งาย เช่น การจดักิจกรรมใหค้วามรู้ผูป้กครอง ,กิจกรรมตรวจ
สุขภาพของเด็กนกัเรียนเบ้ืองตน้ , กิจกรรมตรวจสุขภาพช่อง
ปากและฟัน กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ อาทิ โครงการหนูนอ้ยฟันสวย และสุขภาพดี , โครงการ
หนูนอ้ยสุขภาพดีออกก าลงักายตอนเชา้, โครงการประกวดหนู
นอ้ยสุขภาพดี ฯลฯในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ ล าดบัท่ี 3 หนา้ 77 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 

    

 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
จ านวน 

 
865,760 

 
บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั
, ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั), ค่าหนงัสือเรียน, ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน, ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน ฯลฯ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมือง
งาย และค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นสังคมและ
คุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 76 ,ล าดบัท่ี 2 หนา้ 76 และล าดบั
ท่ี 5 หนา้ 78 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 
 

      

 



   
ค่าวสัดุ รวม 1,355,646 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก สังกดัเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ
, น ้าด่ืม ฯลฯ  

      

 
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,325,646 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัเด็กนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง  และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 2 แห่ง เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน  เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0816.2/ว 3274  
ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้ปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 6 หนา้ 78  

      

 
  

งบเงินอุดหนุน 
            
รวม 

2,160,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 2,160,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    
อุดหนุนโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 2,160,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกดั
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) โครงการอาหารกลางวนั จ านวน 2 แห่ง  
ไดแ้ก่โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย จ านวน 1,692,000 บาท 
และโรงเรียนบา้นใหม่ จ านวน 468,000 บาท โดยเป็นไปตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 4072 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ. 2561 -2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 121 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  3  

      

  
 

 



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 904,920 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 457,920 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 457,920 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 415,920 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี สังกดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 2 อตัรา ตามต าแหน่งและอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข  

จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 447,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่  
พนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานท่ี
ไม่อาจท าในเวลาราชการ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  

      

 
   

ค่าเช่าบา้น จ านวน 42,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรั้บค่าเช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง  

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ,การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์

      

 



เก่ียวกบังานสาธารณสุข ฯลฯ  

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 190,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่ง  
หน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์ หรือ 
 ส่ิงก่อสร้าง เช่น การจา้งเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกลู ฯลฯ  
ทั้งน้ี โดยถือปฏิบติัตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย   
ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถ ถวัจ่ายไดทุ้กรายการ ภายใน
วงเงิน ท่ีตั้งประมาณการไว ้

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาล 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ ตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค  
บริโภคในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 5 หนา้ 90 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 4 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการทอ้งถ่ินงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการทอ้งถ่ินงาม 3 ส  
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)เพื่อบริหารจดัการในชุมชน  
สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับปรุงใหน่้าอยู่  
สะอาด สวยงาม และสุขภาพจิตท่ีดี ท่ีดีต่อชุมชน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี  
พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 98  สอดคลอ้งกบัประเด็น
การพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

      

 



    
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ปลอด
มลพิษทางอากาศ มีอากาศท่ีดี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติั
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ล าดบัท่ี 3 หนา้ 98 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดภาวะโลกร้อน จ านวน 5,000 บาท 
 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดภาวะโลกร้อน  
โดยการจดักิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ลดการใชพ้ลงังานต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร ธรรมชาติล าดบัท่ี 2 หนา้ 98  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคท์อ้งถ่ินร่วมใจตา้นภยัเอดส์  จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงค์ ทอ้งถ่ินร่วมใจ 
ตา้นภยัเอดส์ เพื่อจดักิจกรรมและรณรงคใ์นวนัเอดส์โรค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561- 
2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
และคุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 4 หนา้ 90 สอดคลอ้งกบัประเด็น 
การพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารปลอดภยัตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 20,000 บาท 

 



      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอาหารปลอดภยัตลาดสด
น่าซ้ือโดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรม ไดแ้ก่ ค่า
สมนาคุณวทิยากร ,ค่าอาหาร,ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม , 
ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและ อุปกรณ์, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น 
ในการจดัฝึกอบรม  ฯลฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) หว้งปี พ.ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ ล าดบัท่ี 1  
หนา้ 89 สอดคลอ้งกบั ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ใหแ้ก่ พนกังาน 
เทศบาล และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง,ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าท่ีพกัค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผา่นทาง
ด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559   

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น   
ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์
ความรู้ ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล ฯ ,พนกังานจา้ง ฯลฯ
ทั้งน้ี ตาม กฎหมาย ระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ฯลฯ  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น

      

 



อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  
 

   
ค่าวสัดุ รวม 70,000 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น วสัดุเคร่ืองเขียน   

แบบพิมพต่์าง ๆ กระดาษ  ฯลฯ  
 

      

 
   

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
วสัดุการแพทย ์, น ้ายาก าจดักล่ิน , น ้ายาฆ่าแมลงวนั  , วคัซีน   
ทรายอะเบต , น ้ายาก าจดัยงุลาย , จุลินทรีย ์ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับ
ฆ่าเช้ือและดบักล่ินบริเวณท่ีมีปัญหาดา้นกล่ิน และแมลงจาก
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

      

 
   

วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น พนัธ์พืช ตน้ไม ้ 

พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั  วสัดุเพาะช า  ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ , 

เทปบนัทึกเสียง, กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,พูก่นัและสี ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก,แผน่

หรือจานบนัทึกขอ้มูลกระดาษต่อเน่ือง , อุปกรณ์เพิ่มเติม
ต่าง ๆ ฯลฯ  

      

 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

            
รวม 

 
230,000 

 
บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก เช่น การจดักิจกรรมรณรงคท์  าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย การควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด 

      

 



ของโรคการพน่สารเคมี ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติั
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  
ของประชาชน ล าดบัท่ี 3 หนา้ 90  สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

    
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขั
บา้ เช่น กิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการเฝ้า
ระวงัโรค ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0994 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี  
มท 0810.5/729 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผน 
พฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561 –2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์ 
การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 2 หนา้ 89  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  3  

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 140,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงายตามโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่บา้นละ 20,000 บาท จ านวน 7 หมู่บา้น  
รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ดงัน้ี 
1.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเมืองงายเหนือ หมู่ท่ี 1  
   1.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 7,700 บาท 
   1.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  6,100 บาท  
   1.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,200 บาท   

      

 



2.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเมืองงายใต ้หมู่ท่ี 2  
   2.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 7,700 บาท 
   2.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  6,100 บาท  
   2.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,200 บาท   
3.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ท่ี 3  
   3.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 7,700 บาท 
   3.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  6,100 บาท  
   3.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,200 บาท   
4.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแม่ขอ้น หมู่ท่ี 4  
   4.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 7,700 บาท 
   4.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  6,100 บาท  
   4.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,200 บาท   
5.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นม่วงงม้ หมู่ท่ี 9 
   5.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 6,600 บาท 
   5.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  7,140 บาท  
   5.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,260 บาท   
6.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสัน หมู่ท่ี 10  

           6.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั       
 



มะเร็งเตา้นม จ านวน 7,700 บาท 
   6.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  6,100 บาท  
   6.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,200 บาท   
7.คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 11 
   7.1 โครงการการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ดา้นภยั
มะเร็งเตา้นม จ านวน 6,600 บาท 
   7.2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในชุมชน สมเด็จพระเจา้
ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี จ านวน  7,140 บาท  
   7.3 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพฯ จ านวน 6,260 บาท   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว.
2072  ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
รวมถึง กฎ ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
(ฉบบัท่ี 2) ล าดบัท่ี 1 หนา้ท่ี 13 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายนวตักรรมเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย โครงการนวตักรรมเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ  
ผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์  โดยบูรณาการร่วมกบัโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ 
ปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  หว้งปี  
พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  
ล าดบัท่ี 2  หนา้ 91 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
 

    
โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงดาว (สถานท่ีกลาง) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง โครงการ
จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเชียงดาว (สถานท่ี
กลาง) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2 
/ว 516 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
(ฉบบัท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม
และคุณภาพชีวติล าดบัท่ี 1 หนา้ 14 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,155,764 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,642,764 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,642,764 บาท 

 
   

เงินเดือนพนกังาน จ านวน 572,760 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี สังกดักองช่าง จ านวน 3 อตัรา ตามต าแหน่ง
และอตัราท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  

จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,004,004 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 5 
อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 3 อตัรา ตามอตัราท่ี
ก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพิ่ม 

การครองชีพชัว่คราว ฯลฯ ตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ โดยค านวณ 
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 472,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ต่อ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฯลฯ  

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  

ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ท่ีมาปฏิบติังาน 
นอกเวลาราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  

      

 



หรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2559  
 

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิก 
ค่าเช่าบา้นได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได ้ทั้งน้ี  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
ของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 140,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์
หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใด เช่น จา้งเหมาบริการในการขดุลอกท่อ
และรางระบายน ้า ฯลฯ ทั้งน้ี ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2 /ว7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ
, ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

      

 



ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559  

    
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น   
ค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพฒันาองค์
ความรู้ ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล, พนกังานจา้ง ฯลฯ ทั้งน้ี ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ฯลฯ  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ , ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
อ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 205,000 บาท 

 
   

วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น เคร่ืองเขียน ,แบบ

พิมพก์ระดาษไข, เขียนแบบ  ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 

ยางรถยนต ์ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 120,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น  

น ้ามนัดีเซล ,น ้ามนัหล่อล่ืน ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม ้, 

พนัธ์ุพืช, ปุ๋ย ,พนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั , ยาปราบศตัรูพืช  ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ , 

แผน่ป้าย ,กระดาษเขียนโปสเตอร์, พูก่นัและสี ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก,  

แผน่บนัทึกขอ้มูล ฯลฯ  
      

 



  
งบลงทุน 

            
รวม 

41,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท 

 
   

ครุภณัฑส์ านกังาน       
 

    
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลงั ราคาหลงั
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
ตูเ้หล็กขนาด 2 บาน  (1) มีมือจบัชนิดบิด  
(2) มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน  
(3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม โดยมี 
คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ส านกัมาตรฐานงบประมาณ  
ส านกังบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2561 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562  ล าดบั
ท่ี 3 หนา้ 142 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
 

    
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ  จ านวน 1 เคร่ือง ชนิด
ก าลงัไฟฟ้า AC 220 V. 1 Phase เป็นครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่าย
นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นกิจการของเทศบาลโดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด โดย
จ าเป็นและประหยดั ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.
2562 ล าดบัท่ี 16 หนา้ 21 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

      

 
    

ค่าจดัซ้ือเล่ือยวงเดือน จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเล่ือยวงเดือน จ านวน 1 เคร่ือง ขนาดใบ
ตดัเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 9 น้ิว  ชนิดก าลงัไฟฟ้า  
AC 220 V. 1 Phase 2,000 W. เป็นครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือ
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้น
กิจการของเทศบาลโดยจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด โดยจ าเป็น
และประหยดัปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.
2562 ล าดบัท่ี 15 หนา้ 21 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ

      

 



จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6  

    
ค่าจดัซ้ือสวา่นแท่น จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นแท่น จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด
มอเตอร์ก าลงัไฟฟ้า AC 220 V. 1 Phase 500 W.เป็นครุภณัฑ์
ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจการของเทศบาลโดยจดัซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด โดยจ าเป็นและประหยดั ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง (ฉบบั
ท่ี 2) หว้งปี พ.ศ.2562 ล าดบัท่ี 14 หนา้ 21 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 6  

      

 
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,630,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 530,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 130,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ ์ 
หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งน้ี ตามตามหนงัสือระทรวง
มหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระเภทต่างๆ ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
อ่ืน,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ  
เช่น วสัดุต่าง ๆ  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 200,000 บาท 

 
   

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 100,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า, 

บาลาทส์, สายไฟฟ้า, โคมไฟฟ้าพร้อมขา ,และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ  

      

 



   
วสัดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ปูน, ดินลูกรัง, หินคลุก,  
ทราย, หิน, เล่ือย, ไขควง, กุญแจ, แปรงทาสี, เทปวดัระยะไฟ
เบอร์ ฯลฯ  

      

 
  

งบลงทุน รวม 4,100,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ 

      

 
   

ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
            
รวม 

4,000,000 บาท 

 
   

อาคารต่าง ๆ       
 

    
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 จ านวน 505,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บริเวณ
หอเส้ือบา้นและพื้นท่ีโดยรอบอาคาร หมู่ท่ี 10 บา้นสัน พื้นท่ี
ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 22 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496เป็นไปตามแผนพฒันา
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 14 หนา้ 69  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5   

      

 
   

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น-
ใหม ่หมู่ท่ี 3 

จ านวน 246,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นใหม่  หมู่ท่ี 3 จากจุดส้ินสุดโครงการขยายถนนเดิมถึง
ป้อมต ารวจ ขนาดกวา้ง 1.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  
265.00 เมตรหรือพื้นท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 344.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบล
เมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล  
พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  

      

 



หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 8 หนา้ 49 สอดคลอ้งกบัประเด็น
การพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 11 จ านวน 308,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 11  บา้น
หนองบวัจากบา้นนายมนสั  มลเดช ถึง บริเวณท่ีนานายเจริญ
เข่ือนเพชรช่วงท่ี 1ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 66 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 139.00 เมตร หรือพื้นท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 542.00   
ตารางเมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20 - 0.50 เมตร   
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบล
เมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล  
พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัท่ี 2) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 27  
หนา้ 10 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 จ านวน 420,400 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3  
บา้นใหม่  ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณท่ีนา 
นายสวสัด์ิ  ค าแสน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  
ยาว 185 เมตร หรือพื้นท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 740.00 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกวา้ง 0.20-0.50เมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย
ก าหนด  เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หว้งปี 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐาน  ล าดบัท่ี 10 หนา้ 49 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  

      

 
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 11 จ านวน 213,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตวัยแูบบมีฝาปิด  หมู่ท่ี 11  บา้นหนองบวั จากบา้น 
นางสุพตัรา  โนจะ๊  ถึงสวนนายนิราช  ใจมูล  
ขนาด กวา้งภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว

      

 



รวม 145.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพฒันา 
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 29  
หนา้ 63 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2   

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 2 จ านวน 221,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตวัยแูบบมีฝาปิดหมู่ท่ี 2  บา้นเมืองงายใต ้จากท่อระบาย
น ้า คสล.เดิม (บา้นนายนวล) ถึงบา้นนางวชัรี  ศรีกาฬสินธ์
ขนาดรางกวา้ง 1.00 เมตร  ลึก 0.80 เมตร  ความยาว
รวม 60.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ี
เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 6 หนา้ 57 สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 2  

      

 
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 9 จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตวัวหีมู่ท่ี 9 บา้นม่วงงม้ สายหลงัศาลาเอนกประสงค ์ 
ขนาด ปากรางกวา้ง 1.00 เมตร กน้รางกวา้ง 0.60 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร  ความยาวรวม 425.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด  
เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตาม  
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบั
ท่ี 2) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 20 หนา้ 8  สอดคลอ้งกบั
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 2  

      

 
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 จ านวน 479,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตวัยแูบบมีฝาปิด  หมู่ท่ี 11  บา้นหนองบวั จากบา้น 

      

 



นายถวลิ  แสนชยั  ถึงบา้นนายหยนั  แสงต๊ิบ ขนาด  
กวา้งภายใน 0.30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ความยาว
รวม 326.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดท่ีเทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  เป็นไปตามแผนพฒันา 
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  ล าดบัท่ี 27  
หนา้ 62 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1,106,500 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  

      

 
 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 
รวม 

 
1,655,612 

 
บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 525,612 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 525,612 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 489,612 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 1 
อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 4 อตัรา ตามอตัรา  
ท่ีก าหนดไว ้โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้ง ตามอตัรา 
ท่ีก าหนดไว ้ โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
 
 
 
 
 
 

      

 



  
งบด าเนินงาน รวม 1,120,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 85,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  
ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วน 
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานท่ีไม่อาจท าในเวลาราชการ  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ        
 

    
ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 540,000 บาท 

 

      

  ค่าจา้งเหมาบริการจ านวน 540,000 บาท  
1)ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ครุภณัฑ์ 
หรือส่ิงก่อสร้าง เช่น การจา้งเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกลู    
ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือปฏิบติัตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2 /ว 7121 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
2)ค่าจา้งเหมาบริการปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย  
จ านวน  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ 
ปรับเกล่ีย ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 102 
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา ของจงัหวดัเชียงใหม่  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ค่าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถ ถวัจ่ายได ้
ทุกรายการ ภายในวงเงิน ท่ีตั้งประมาณการไว ้

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 



    
ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงาย
สะอาด" 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการจดัการ  
ขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" ซ่ึงเป็นโครงการส าคญั 
และเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่  
และนโยบายของรัฐบาล เช่นกิจกรรมการประกวดหมู่บา้น 
ปลอดขยะ ,กิจกรรมท าปุ๋ยหมกั, ท าน ้าหมกัชีวภาพ 
จากเศษอาหารขยะเปียก , กิจกรรมคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  
ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน  
การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และ กฎหมาย  
หนงัสือสั่งการ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์ 
การพฒันาดา้นทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ล าดบัท่ี 2 หนา้ 102 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 75,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นเพื่อให้ 
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 310,000 บาท 

 
   

วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น วสัดุงานบา้น 

งานครัวอ่ืนๆ เช่น ถงัเก็บขยะมูลฝอย,ไมก้วาด , แปรง , แกว้
น ้า ,จานรอง ,สบู่ , อุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น หิน , ทราย , ปูน ,  

ไมต่้าง ๆ ,น ้ามนัทาไม ้, ทินเนอร์, สี , แปรงทาสี  ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
 



      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  

เช่น แบตเตอร่ี ,ยางรถยนต ์, อะไหล่รถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ  

      

 
   

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนั

เบนซิน , น ้ามนัดีเซล , น ้ามนัเคร่ือง , แก๊สหุงตม้  ฯลฯ  
      

 
   

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเทา้บูท๊ ,  
ถุงมือยาง หรือ เส้ือหนงั , หมวก , ผา้ปิดจมูก , เส้ือกนัฝน ฯลฯ  
 
 
 

      

 
  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ 

      

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการ "TO BE NUMBER ONE" จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ“TO BE NUMBER ONE”
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา มีส่วนร่วม
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2956 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้ง

      

 



ปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ ล าดบัท่ี 6 หนา้ 93 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

    
ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสตรีและครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว เช่น การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เขม้แขง็ การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการร่วมกบัโรงเรียน
ชุมชนบา้นเมืองงาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมือง
งาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หว้งปี พ.ศ.2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  ล าดบั
ท่ี 1 หนา้ 92 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่
ดีมีสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ใหก้บัประชาชนอยูดี่  มีสุข เช่น กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การพฒันาอาชีพฝีมือแรงงาน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้ง
ปี พ.ศ. 2562ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ล าดบั
ท่ี 1 หนา้ 73 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดั
เชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการอุย้สอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาพื้นบา้น 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอุย้สอนหลาน สืบ
สานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นบา้น โดยบูรณาการ
ร่วมกบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลเมือง
งาย เช่น  

      

 



การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการท าเคร่ืองสักการะลา้นนา ,
การท าตุงลา้นนา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 4 หนา้ 82 สอดคลอ้งกบั 
ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 3  

    
ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุ

จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
อภิปรายสาระน่ารู้ และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ
ผูสู้งอาย ุการดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมนนัทนาการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561– 2564) หว้ง
ปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ ล าดบัท่ี 2 หนา้ 92 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการศูนยป์รองดองสมานฉนัทร์ะดบัทอ้งถ่ิน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขบัเคล่ือน ศูนย์
ปรองดองสมานฉนัทร์ะดบัทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ ของคนในชาติ การ
จดัฝึกอบรม ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพื่อสร้างทศันคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ โดยเนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามแนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี  
มท 0808.2/ว 935 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หว้ง
ปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ

      

 



บริหาร ล าดบัท่ี 7 หนา้ 94 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

    
ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขบัเคล่ือน ศูนย์
ปรองดองสมานฉนัทร์ะดบัทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ ของคนในชาติ การ
จดัฝึกอบรม ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพื่อสร้างทศันคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ โดยเนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามแนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นไปตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี  
มท 0808.2/ว 935 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้ง
ปี พ.ศ.2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร ล าดบัท่ี 4 หนา้ 93 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อด าเนินการจดัท าแผนพฒันา
ของเทศบาล และแผนชุมชน 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุน ด าเนินการ
จดัท าแผนชุมชน การประชุมช้ีแจงการจดัท าและทบทวน แผน
ชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประชุม
ประชาคมแผนชุมชน และสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
แผน ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อน าขอ้มูลมาจดัท า
เป็น แผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมกระบวน การ
ประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดบัต าบล สนบัสนุนการปฏิบติั
ตามแผนพฒันาประชาธิปไตยของชุมชนโดยถือ ปฏิบติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4 / ว 856 ลง
วนัท่ี 12 มีนาคม 2553 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินภายใต้
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัท าแผนพฒันาส่ีปี การระดมความ
คิดเห็น 
จากทุกภาคส่วนส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาและเป็น

      

 



กรอบในการจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หว้ง
ปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี  ล าดบัท่ี 3 หนา้ 110 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6 

 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

 
 

งานกฬีาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

 
   

ค่าวสัดุ รวม 5,000 บาท 

 
   

วสัดุกีฬา จ านวน 5,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬา เช่น ฟุตบอล, วอลเลยบ์อล  

ฯลฯ เพื่อสนบัสนุนใหก้บัหมู่บา้น / ชุมชน  เป็นการส่งเสริม 
การออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

      

 
 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  
เพื่อส่งเสริมรักษาวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น การประกวดกระทงลอยน ้า , 
การประกวดกระทงใหญ่, ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น ฯลฯ ทั้งน้ี  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ  ล าดบัท่ี 3 หนา้ 81 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ

      

 



จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

    
ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีสงกรานตแ์ละสรงน ้าพระสถูป ฯ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 
และสรงน ้าพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  
โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน เช่น การจดัขบวนของ 
หมู่บา้น / ชุมชน , การจดัจ าหน่ายสินคา้กาดมัว่ครัวแลง ,  
การแสดงคนตรีพื้นเมือง , และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
ฯลฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 
และส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและ
คุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 80 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใหแ้ก่ เยาวชน และประชาชน 
ทัว่ไป เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ   
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการฟังเทศน์ ฟังธรรม 
ในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏ 
ในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
(ฉบบัท่ี 1) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม
และคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 8 สอดคลอ้งกบัประเด็น 
การพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
    

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา และ
กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอ่ืน ๆ 

จ านวน 25,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญั 
ทางพระพุทธศาสนา  เช่น วนัมาฆบูชา , วนัอาสาฬหบูชา , 

      

 



วนัเขา้พรรษา, วนัวสิาขะบูชา และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณีอ่ืน ๆ เช่น การท าบุญตกับาตรเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ ,  
งานประเพณีสลากภตัร ฯลฯ เพื่ออนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมและ 
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ ฯลฯ เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และ  
ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการ อ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน 
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ    
ล าดบัท่ี 6 หนา้ 83 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

 
งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว รวม 20,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเท่ียว “โครงการมคัคุเทศกน์อ้ยตามรอยสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช” เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน 
ในเขตพื้นท่ี  ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถในดา้น 
การท่องเท่ียว หรือการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  
เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ  
การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
และระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏใน 
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หว้งปี พ.ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 75  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  

      

 



แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหรือสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหรือสนบัสนุน
โครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี9 , สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี9 , สมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู 
และพระบรมวงศานุวงศทุ์กพระองค์ 
เช่น การส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด มท 0891.4/ ว 1659 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม  
2553 ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 –2564) หว้งปี  
2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 3  
หนา้ 72 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันา 
ของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  

      

 
   

ค่าวสัดุ รวม 10,000 บาท 

 
   

วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น พนัธ์พืช ตน้ไม ้ 

พนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั วสัดุเพาะช า  ฯลฯ        

 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 
            
รวม 

10,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

 
    

ค่าใชจ่้ายโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน จ านวน 10,000 บาท 

 



      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ  
และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ฯ ซ่ึงเป็นโครงการ 
ส าคญัและเร่งด่วนตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
และนโยบายรัฐบาล โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.2/ว 1060  
ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดั
งาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หว้งปี พ.ศ. 2562  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  
ธรรมชาติ ล าดบัท่ี 1 หนา้ 100 สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
พฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  

      

  
แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 11,256,908 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 11,256,908 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 11,256,908 บาท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 450,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม โดยถือปฏิบติั 
ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2553, หนงัสือ
ส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5 
/ว 9 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557 และหนงัสือส านกังาน ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวนัท่ี  
10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

 
   

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 8,392,200 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2552 และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )  
หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม 
และคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 1 หนา้ 97 สอดคลอ้งกบั 

      

 



ประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

   
เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 1,574,400 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
เบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  รวมถึงหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564 ) หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ  ล าดบัท่ี 2 หนา้ 97  
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

      

 
   

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่ผูป่้วย
เอดส์ท่ีแพทยรั์บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้และมีความเป็นอยู่
ยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุ้ปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงั
ชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561– 2564 )  
หว้งปี พ.ศ. 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพ
ชีวติ  ล าดบัท่ี 3 หนา้ 97 สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  

      

 
   

ส ารองจ่าย จ านวน 125,308 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วนซ่ึงไม่
สามารถ คาดการณ์ไดล่้วงหนา้ เพื่อป้องกนัและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ท่ีเกิดจากสาธารณภยั
ต่าง ๆ เช่น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั น ้าป่าไหล
หลาก แผน่ดินถล่ม ภยัแลง้ ภยัหนาว อคัคีภยั และไฟป่า  
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4 /ว 667  ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2545 ,
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215  

      

 



ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือ 
สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  

   
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       

 
    

ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจาก
เงิน ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก โดยจ่ายเป็นค่า
วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นกิจการจราจร เช่น กระจก
โคง้ส่องทางแยก ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 0313.4/3202  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2539  

      

 
    

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบั
สมาคม ส.ท.ท. 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอตัราร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของ
รายรับจริงในปีท่ีล่วงมาแลว้ โดยไม่รวมเงินกู ้เงินจ่ายขาด 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
    

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยถือปฏิบติั
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4  
/ ว 2502  ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553  

      

 
    

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ โดยคิดใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ 50%  ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจาก
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนงัสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514  
ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 ,ประกาศคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เพื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาล
ด าเนินงานและบริหาร จดัการกองทุนหลกัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ.2552 

      

 



   
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 5,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพของพนกังาน  ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้งของเทศบาล  ซ่ึงถึงแก่ความตายในระหวา่ง
ปฏิบติัราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 440,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) ประจ าปี 2562 โดยถือปฏิบติัตาม 
พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2502 มาตรา 6 และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2542  
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/
ว 33 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 , ท่ี มท 0808.5/ว 34  
ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 และหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัท่ี 26  
กรกฎาคม 2561  โดยใหเ้ทศบาลตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 2  
ของเงินรายได ้โดยไม่รวมรายไดจ้ากพนัธบตัร เงินกูเ้งินท่ีมีผู ้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมค านวณดว้ย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

      

  



5,000

20,000

40,000

20,000

100,000

90,000

450,000

8,392,200

440,000

125,308

1,574,400

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,574,400

                 

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,392,200

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.)
440,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.
40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่าย

จากเงินค่าปรับตามกฏหมายจราจรทางบก
20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450,000

ส ารองจ่าย 125,308

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

           

งบบุคลากร



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

198,720 198,720

695,520 695,520

120,000 120,000

1,493,616 1,221,288 4,071,168

84,000 95,280

60,000 41,818 209,818

572,760 415,920 4,897,380 7,570,080

226,800 226,800

42,000 42,000 330,000 456,000

5,000 60,000 100,000

7,000 7,000

10,000 70,000 110,000

42,000 42,000 154,800 265,200

95,000 10,000 10,000 125,000

140,000 140,000

10,000 10,000 40,000 80,000

670,000 190,000 400,000 1,820,000

30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 460,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าเช่าบ้าน 26,400

ค่าเบี้ยประชุม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,498,920 185,100

673,104
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 11,280

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 683,160

                 

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

           

งบบุคลากร

งบบุคลากร
เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

10,000 10,000

25,000 25,000

100,000 100,000

5,000

5,000 5,000

5,000

15,000

10,000

5,000 5,000

20,000 20,000

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน

และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE" 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

เมืองงาย

15,000

ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าซักฟอก

ค่าถ่ายเอกสาร

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

100,000 100,000

50,000

20,000

20,000 20,000

5,000 5,000

10,000 10,000

10,000 10,000

100,000 100,000

10,000 10,000

5,000 5,000

20,000

50,000 50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

ทางอากาศ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน "เมืองงายสะอาด"

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

ส าคัญของชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด 

สวยงาม สุขภาพดี)

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค 

บริโภคในเขตเทศบาลค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ

สรงน้ าพระสถูป ฯ

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

             

             

     งบ

ด าเนินงาน

                 

                 

            ค่า

ใช้สอย



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

40,000 40,000

5,000 5,000

30,000

15,000 15,000

30,000

20,000 20,000

10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

วิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัย

เอดส์

ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ใน

การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า

             

             

     งบ

ด าเนินงาน

                 

                 

            ค่า

ใช้สอย

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000

20,000 20,000

10,000

10,000 10,000

300,000 300,000

15,000 15,000

120,000

20,000 20,000

10,000

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
10,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษี

ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
10,000

ค่าใช้จ่ายนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน

เด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเมืองงาย

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซ้ือ
งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 30,000 220,000 320,000

10,000

20,000 20,000 220,000 330,000

20,000 20,000

15,000

5,000

25,000 25,000

5,000 5,000

865,760

295,000 5,000 90,000 490,000

20,000 70,000

80,000 50,000 180,000

15,000 20,000 160,000 230,000

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
865,760

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 80,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีอื่น ๆ

ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล และ

แผนชุมชน

15,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือ

บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดินสาธารณประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
40,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

100,000 10,000 115,000

320,000 154,000 604,000

5,000 5,000

50,000

20,000 30,000 75,000

10,000 20,000

1,325,646

10,000 10,000 10,000 30,000

120,000 120,000

10,000 10,000 20,000 40,000

20,000 20,000 200,000 315,000

30,000

60,000 60,000

350,000 350,000

45,000 45,000

30,000 30,000

11,000 27,500 38,500

8,700 8,700ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน 65,000 10,000

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,325,646

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130,000

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

44,000 44,000

5,000 5,000

22,000 22,000

21,000 21,000

2,500 2,500

10,000 10,000

5,000 5,000

15,000 15,000

110,000 10,000 130,000

ค่าที่ดิน

246,000 246,000

308,000 308,000

420,400 420,400

213,000 213,000

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         

หมู่ที่ 11

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้าน-ใหม่ หมู่ที่ 3

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมโลหะ

ค่าจัดซ้ือเล่ือยวงเดือน

ค่าจัดซ้ือสว่านแท่น

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

221,500 221,500

500,000 500,000

479,000 479,000

1,106,500 1,106,500

505,600 505,600

30,000 30,000

20,000 20,000

140,000 140,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

งบ

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานที่เป็นกลางในการส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 11

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 9

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
งบลงทุน



แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

2,160,000

40,000 180,000 8,441,376 30,000 1,134,920 12,572,426 43,000,000รวม 11,256,908 200,000 7,127,486 2,016,884

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2,160,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน


