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อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบำลต ำบลเมืองงำย



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2. การบริหาร
งบประมาณ ใน

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่7 สิงหำคม พ.ศ.2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 40,307,816.95 บำท ประกอบด้วย

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 137,669.22 บำท

ท่านประธานสภาฯ และ

1.2 เงินกู้คงค้ำง
 จ ำนวน 0.00 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 21,852,636.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 17,619,451.07 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 37,703.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 239,847.90 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 382,379.85 บำท

หมวดภำษีอำกร 175,799.13 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 321,244.70 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 20,301,706.30 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 50,151,081.79 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 33,607,515.04 บำท

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป

           บัดนี้ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลเมืองงำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำยอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยจึงขอ
ชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



(7) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 32,630,282.70 บำท ประกอบด้วย

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 137,669.22 บำท
(5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,021,285.00 บำท
(6) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,250,660.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 1,918,990.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 7,240,981.05 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 12,184,544.19 บำท
งบกลำง จ ำนวน 9,035,107.46 บำท



รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

720,613.22 357,000.00 385,000.00

341,088.70 378,500.00 320,100.00

499,693.55 460,500.00 300,500.00

24,065.00 38,000.00 38,400.00

380.00 1,000.00 1,000.00
1,585,840.47 1,235,000.00 1,045,000.00

23,110,040.93 21,965,000.00 24,655,000.00

23,110,040.93 21,965,000.00 24,655,000.00

22,148,395.00 22,800,000.00 22,800,000.00

22,148,395.00 22,800,000.00 22,800,000.00

46,844,276.40 46,000,000.00 48,500,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรวม

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่



รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

งบกลาง 10,598,252.38 11,549,888.00 11,837,739.00
งบบุคลากร 14,160,160.00 15,840,682.00 16,661,843.00
งบด าเนินงาน 8,598,356.66 11,243,830.00 12,212,118.00
งบลงทุน 1,315,760.00 4,621,600.00 5,083,300.00
งบรายจ่ายอื่น 28,770.00 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 2,428,740.34 2,714,000.00 2,675,000.00

37,130,039.38 46,000,000.00 48,500,000.00
37,130,039.38 46,000,000.00 48,500,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



แผนงานงบกลาง 11,837,739
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 48,500,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 55,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 9,566,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 190,000

แผนงานการศึกษา 8,384,421
แผนงานสาธารณสุข 1,914,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 45,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,978,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,298,420

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้นบริหารทัว่ไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

ดา้น ยอดรวม



7,411,320 0 9,829,000
2,624,640 0 2,624,640
4,786,680 0 7,204,360
2,919,400 5,000 3,913,600

364,400 0 630,400
1,470,000 5,000 2,044,000

600,000 0 724,200
485,000 0 515,000

                221,400 0                 293,400
                 221,400 0                  293,400

30,000 0 30,000
30,000 0 30,000

            10,582,120 5,000             14,066,000                              รวม 3,478,880

    ค่าครุภัณฑ์ 72,000
งบรายจ่ายอ่ืน 0
    รายจ่ายอื่น 0

    ค่าวัสดุ 124,200
    ค่าสาธารณูปโภค 30,000
งบลงทุน 72,000

งบด าเนินงาน 989,200
    ค่าตอบแทน 266,000
    ค่าใช้สอย 569,000

งบบุคลากร 2,417,680
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,417,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลเมืองงาย

อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป
งานวางแผนสถิตแิละ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวมงานงบ



954,420 0
954,420 0
136,000 1,055,000

46,000 30,000
70,000 680,000
20,000 345,000
11,000 142,000
11,000 142,000

1,101,420 1,197,000

งบลงทุน 153,000
    ค่าครุภัณฑ์ 153,000
                              รวม 2,298,420

    ค่าตอบแทน 76,000
    ค่าใช้สอย 750,000
    ค่าวัสดุ 365,000

งบบุคลากร 954,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 954,420
งบด าเนินงาน 1,191,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงานงบ



457,980 2,379,523
457,980 2,379,523
415,000 2,623,518

5,000 35,000
315,000 1,048,950
95,000 1,539,568
8,400 0
8,400 0

0 2,500,000
0 2,500,000

881,380 7,503,041
    เงินอุดหนุน 2,500,000
                              รวม 8,384,421

งบลงทุน 8,400
    ค่าครุภัณฑ์ 8,400
งบเงินอุดหนุน 2,500,000

    ค่าตอบแทน 40,000
    ค่าใช้สอย 1,363,950
    ค่าวัสดุ 1,634,568

งบบุคลากร 2,837,503
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,837,503
งบด าเนินงาน 3,038,518

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวมงานงบ



692,220 0
692,220 0
881,000 90,000
226,000 0
585,000 90,000
70,000 0
31,500 80,000
31,500 80,000

0 140,000
0 140,000

1,604,720 310,000
    เงินอุดหนุน 140,000
                              รวม 1,914,720

งบลงทุน 111,500
    ค่าครุภัณฑ์ 111,500
งบเงินอุดหนุน 140,000

    ค่าตอบแทน 226,000
    ค่าใช้สอย 675,000
    ค่าวัสดุ 70,000

งบบุคลากร 692,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 692,220
งบด าเนินงาน 971,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวมงานงบ



10,000 10,000
10,000 10,000
35,000 35,000
35,000 35,000
45,000 45,000

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
                              รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวมงานงบ



1,799,100 0 2,348,700
1,799,100 0 2,348,700
472,000                 828,000               2,525,000

62,000 0 147,000
215,000                  568,000                1,633,000
195,000 260,000 745,000

0 4,115,000 4,605,000
0 100,000 590,000
0 4,015,000 4,015,000

2,271,100               4,943,000               9,478,700                              รวม 2,264,600

งบลงทุน 490,000
    ค่าครุภัณฑ์ 490,000
    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0

    ค่าตอบแทน 85,000
    ค่าใช้สอย 850,000
    ค่าวัสดุ 290,000

งบบุคลากร 549,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 549,600
งบด าเนินงาน 1,225,000

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชมุชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

แผนงานเคหะและชมุชน

งานงบ



230,000 230,000
230,000 230,000
230,000 230,000

10,000 160,000 190,000
0 160,000 180,000

10,000 0 10,000
10,000 160,000 190,000

    ค่าวัสดุ 0
                              รวม 20,000

รวม

งบด าเนินงาน 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
                              รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว
งานงบ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

รวมงานงบ



35,000 20,000
35,000 20,000
35,000 20,000

11,837,739 11,837,739
11,837,739 11,837,739
11,837,739 11,837,739

    งบกลาง
                              รวม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม

งบกลาง

งบด าเนินงาน 55,000
    ค่าใช้สอย 55,000
                              รวม 55,000

งานงบ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน  า

และป่าไม้
รวม

งานงบ



งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น                 48,500,000

แผนงานการเกษตร                        55,000
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง                   11,837,739

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                       190,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข                    1,914,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์                        45,000
แผนงานเคหะและชุมชน                    9,478,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    2,298,420
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา                    8,384,421

แผนงาน ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ไป                   14,066,000

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 48,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 48,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
อ.เชยีงดาว  จ.เชยีงใหม่

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 เทศบาลต าบล
เมืองงายจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

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

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

(นายยงยุทธ  สุวภาพ)
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย

เห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที ่......................................................................

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับความเห็นชอบให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 0.00 %
504,706.69 547,220.62 -100.00 %
44,638.60 46,395.60 -100.00 %

119,847.00 126,997.00 27.27 %
669,192.29 720,613.22

5,402.90 4,277.70 0.00 %
7,165.00 19,288.00 25.00 %

222,720.00 228,090.00 -16.67 %

0.00 0.00 100.00 %

350.00 170.00 0.00 %

2,840.00 3,380.00 0.00 %

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพือ่การโฆษณา

380.00 500.00 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,530.00 4,000.00 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 243,100.00 240,000.00 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,056.40 5,000.00 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,730.00 8,000.00 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 631,652.95 357,000.00 385,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 54,972.70 1,000.00 0.00
     ภาษีป้าย 116,856.00 110,000.00 140,000.00

     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 245,000.00 245,000.00
     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 459,824.25 1,000.00 0.00

 

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอ เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564



ปี 2561 ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564
1,300.00 950.00 0.00 %

600.00 10.00 100.00 %
1,200.00 400.00 0.00 %

68,604.00 773.00 -50.00 %
2,000.00 4,400.00 100.00 %

26,652.00 47,080.00 0.00 %

10,600.00 21,620.00 -88.24 %

3,100.00 8,500.00 18.75 %
760.00 920.00 40.00 %

630.00 210.00 0.00 %

2,000.00 1,020.00 400.00 %
355,923.90 341,088.70

484,854.26 499,693.55 -34.78 %
0.00 0.00 0.00 %     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 500.00 500.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     ดอกเบีย้ 503,202.73 460,000.00 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 200.00 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 353,840.40 378,500.00 320,100.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 670.00 500.00 700.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 155.00 200.00 200.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตาราง
เมตร

9,520.00 17,000.00 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 3,100.00 8,000.00 9,500.00

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

26,846.00 40,000.00 40,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,600.00 2,000.00 2,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 54,963.00 50,000.00 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,190.00 1,000.00 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 200.00



ปี 2561 ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564
484,854.26 499,693.55

23,000.00 2,000.00 -20.00 %
0.00 0.00 0.00 %

16,124.00 22,065.00 33.33 %
39,124.00 24,065.00

0.00 380.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 380.00

657,417.10 734,635.47 28.79 %
15,433,062.35 15,637,045.79 7.14 %
1,925,102.29 1,936,480.02 21.05 %

188,031.52 237,066.52 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

2,893,799.84 3,386,586.26 25.00 %
32,821.69 30,512.27 0.00 %
17,703.59 29,401.06 0.00 %

     ค่าภาคหลวงแร่ 33,353.46 30,000.00 30,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,504.39 25,000.00 25,000.00

     ภาษีสุรา 820,359.24 0.00 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,976,969.25 2,800,000.00 3,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,933,899.43 1,900,000.00 2,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 256,853.73 250,000.00 250,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 613,903.42 660,000.00 850,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 15,157,795.65 15,400,000.00 16,500,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 10,965.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 10,965.00 500.00 500.00
     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 500.00 500.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 33,164.11 38,000.00 38,400.00
หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่าเขียนแบบแปลน 500.00 0.00 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 4,164.11 15,000.00 20,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 28,500.00 23,000.00 18,400.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 503,202.73 460,500.00 300,500.00



ปี 2561 ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

981,217.00 1,118,313.54 33.33 %

22,129,155.38 23,110,040.93

21,241,107.00 22,148,395.00 0.00 %

21,241,107.00 22,148,395.00
44,919,356.83 46,844,276.40

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,737,487.00 22,800,000.00 22,800,000.00
รวมทุกหมวด 43,970,428.53 46,000,000.00 48,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

20,737,487.00 22,800,000.00 22,800,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีดิ่น

881,477.77 900,000.00 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,700,116.34 21,965,000.00 24,655,000.00



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 40,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ
ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 4,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 2,000 บำท
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 25,000 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 200 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 4,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพือ่กำรโฆษณำ 500 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 200,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร

15,000 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 320,100 บาท
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 5,000 บำท

ประมำณกำรตำมพระรำชบัญญัติภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
ภำษีป้ำย 140,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

หมวดภาษีอากร 385,000 บาท
ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 245,000 บำท

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 48,500,000   บาท  แยกเป็น
รายไดจ้ัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลเมืองงำย
อ.เชียงดำว  จ.เชียงใหม่



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,300,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 16,500,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 24,655,000 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 850,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ
รำยได้จำกทุนอื่นๆ 500 บำท
ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 500 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีของทีล่่วงมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงปีของทีล่่วงมำ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 38,400 บาท
ค่ำขำยแบบแปลน 18,400 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 500 บำท
ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 300,500 บาท
ดอกเบีย้ 300,000 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 1,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 700 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 200 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมทีค่ำดว่ำจะได้รับ
ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 9,500 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรในครัว หรือ
พืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตำรำงเมตร

2,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ประมำณกำรเทียบเคียงกับรำยรับจริงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ตำมหนังสือส่ังกำรกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 22,800,000 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 22,800,000 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น 1,200,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ค่ำภำคหลวงแร่ 30,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 25,000 บำท

ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ
ภำษีสรรพสำมิต 3,500,000 บำท
ประมำณกำรใกล้เคียงกับรำยรับจริงของปีทีล่่วงมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000 บำท



ป ี2561 ป ี2562

695,520 695,520 0 %
120,000 120,000 0 %
120,000 120,000 0 %
198,720 198,720 0 %

1,490,400 1,490,400 0 %
2,624,640 2,624,640

2,826,512.19 2,889,620 1.06 %
56,000 0 0 %

158,000 102,000 0 %
693,720 602,640 16.17 %
24,540 12,000 0 %

3,758,772.19 3,606,260
6,383,412.19 6,230,900

ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร 6,549,945.48 7,267,680 7,411,320
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,380 24,000 24,000
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,925,305.48 4,643,040 4,786,680

เงินประจ าต าแหน่ง 186,000 186,000 186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 674,880 644,560 748,800

เงินเดือนพนักงาน 2,937,045.48 3,704,480 3,743,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720 198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,490,400 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000
เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว    จังหวดัเชียงใหม่

งานบรหิารทั่วไป
งบบคุลากร

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
แผนงานบรหิารงานทั่วไป



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 0 %

4,875 5,687.5 0 %
0 0 0 %

64,000 39,000 68.89 %
35,328.25 13,400 0 %

104,203.25 58,087.5

293,146 0 0 %
0 8,680 50 %
0 372,780 19.05 %

0 36,000 33.33 %

0 0 100 %
0 10,900 0 %
0 0 100 %

129,041 107,640 0 %

0 0 0 %
0 3,125 0 %

9,150 12,500 50 %
0 0 -56.52 %

12,635 0 0 %

227,120 254,305 0 %ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร 162,930 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 2,588 23,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

0 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 0 5,000 5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 0 10,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 5,000 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 0 10,000 20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 59,850 120,000 120,000

ค่าซักฟอก 0 5,000 10,000
ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 420,000 500,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพมิพร์ายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี 0 30,000 40,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 317,895 0 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 127,189.25 290,000 364,400
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น 81,500 108,000 182,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,001.75 40,000 40,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,687.5 7,000 7,000
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 10,000 130,000 130,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 83.49 %

173,684.75 37,746 45.63 %

45,300 69,500 215.13 %

2,970 19,380 11.11 %
500 3,700 42.86 %

88,906.43 81,243.35 -19.46 %
982,453.18 1,017,499.35

144,257 184,726 -43.57 %
5,515 1,780 100 %

40,793 48,009 -25 %

40,600 35,250 328.57 %

156,436.3 145,245.5 0 %
4,990 10,000 1,900 %

119,990 192,645 -14.29 %
512,581.3 617,655.5

264,383.01 289,211.08 6.06 %
26,846.11 8,209.04 100 %

ค่าไฟฟา้ 233,881.77 330,000 350,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 15,152.84 15,000 30,000

รวมค่าวัสดุ 436,323 704,000 600,000
ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000 20,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 97,850 175,000 150,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,333 14,000 60,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 125,997 150,000 150,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 13,300 5,000 10,000
วสัดุงานบา้นงานครัว 34,887 40,000 30,000

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 150,956 319,000 180,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,623.42 149,000 120,000
รวมค่าใช้สอย 940,762.06 1,146,600 1,470,000

ค่าใช้จ่ายในการวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 18,000 20,000
ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา 0 7,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 55,450.64 103,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 118,595 47,600 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ
พฒันาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

122,230 0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 109,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพธิบี าเพญ็กุศลปณัรสมวาร(15 วนั) พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

35,600 0 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
7,079 6,033 100 %

40,443.33 79,495.91 6.25 %
338,751.45 382,949.03

1,937,989.18 2,076,191.38

0 11,940 0 %
49,800 0 0 %

0 0 -100 %
39,589 0 0 %

0 0 100 %
0 0 0 %

10,980 11,000 100 %
0 4,500 0 %
0 0 -100 %
0 8,500 0 %
0 4,950 0 %

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

15,900 0 0 %ค่าจัดซ้ือเคร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟา้ 0 0 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 0 40,000 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง 0 0 0
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้

0
0

0
0

            42,500
            45,500

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม 0 22,000 0
ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 0 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 0 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้บานเปดิทบึสูง 8,400 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 37,000 0 0
เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0 102,400

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บริการประชาชน 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร 0 9,000 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 0 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค 315,415.62 435,000 485,000
รวมงบด าเนินงาน 1,819,689.93 2,575,600 2,919,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,715 10,000 20,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 62,666.01 80,000 85,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 4,990 0 %

21,900 43,800 0 %
3,250 0 0 %

0 0 0 %
4,200 0 0 %

0 0 -100 %
16,000 0 0 %

0 0 -100 %

2,700 4,800 300 %

0 3,500 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 0 %
164,319 97,980
164,319 97,980

28,770 0 0 %

0 28,770 0 %

28,770 28,770รวมรายจ่ายอ่ืน 28,770 30,000 30,000

รายจ่ายอื่น 28,770 0 0

ค่าใช้จ่ายการจ้างสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานที่เปน็กลางในการส ารวจ
ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

0 30,000 30,000

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครภุณัฑ์ 280,090 109,800           221,400
รวมงบลงทนุ 280,090 109,800           221,400

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 10,000 10,000

ค่าจัดซ้ือเต็นทผ้์าใบ 55,000 0 0
ค่าจัดซ้ือเต็นทผ้์าใบพร้อมโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบได้ 143,500 0 0

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 0 0 0
ครุภณัฑ์อื่น

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 4,300 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 3,200 2,500 10,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0

ค่าเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 0 0

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 0 0 0
ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 17,000 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 15,990 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 0 0 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
28,770 28,770

0 0 0 %
0 0
0 0

8,514,490.37 8,433,841.38

0 0 0 %
0 0
0 0
0 0

1,399,967 1,352,300 8.08 %
60,000 60,000 0 %

205,380 216,420 10.97 %
453,720 469,680 4.93 %
24,540 14,040 90.77 %

2,143,607 2,112,440รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,971,840 2,245,522 2,417,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 435,720 485,460 509,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 42,540 5,242 10,000

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 194,220 223,620 248,160

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,239,360 1,471,200 1,590,120

งานบรหิารงานคลัง
งบบคุลากร

รวมงบด าเนินงาน 0 5,000 5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 0 5,000 5,000
รวมค่าใช้สอย 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000 0 0
รวมงานบรหิารทั่วไป 8,698,495.41 9,983,080       10,582,120

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 0 0
รวมเงนิอุดหนุน 20,000 0 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 28,770 30,000 30,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
2,143,607 2,112,440

77,900 37,800 100 %
0 0 0 %

25,968 0 100 %
15,000 15,000 8.7 %

118,868 52,800

73,700 0 0 %
0 5,540 11.11 %
0 162,000 5.88 %
0 0 100 %

0 0 -35.48 %
0 0 100 %

6,290 5,400 0 %

0 4,500 0 %

74,569 67,436 -10 %

73,500 125,800 -10 %
1,680 8,670 100 %

229,739 379,346รวมค่าใช้สอย 134,873 595,000 569,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 18,900 100,000 90,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,775 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 31,588 100,000 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสียภาษร่ีวมกัน สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 0 0 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษร่ีวมกัน สร้างสรรค์ชุมชน สู่
สังคมที่ยั่งยืน

6,210 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
เมืองงาย

0 155,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 221,000 234,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0 10,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 68,400 0 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 53,950 128,000 266,000
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น 36,000 0 36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,900 23,000 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 8,050 100,000 200,000
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร 1,971,840 2,245,522 2,417,680



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

45,972.3 59,587.85 16.67 %
5,310.1 4,623.4 -30 %

0 0 100 %
19,960 29,760 0 %

71,242.4 93,971.25

15,746 8,226 20 %
15,746 8,226

435,595.4 534,343.25

0 0 -100 %
0 0 100 %

2,900 2,900 -100 %
12,600 12,600 100 %

0 0 0 %
0 0 -100 %

0 21,900 0 %
21,000 0 0 %

0 20,900 0 %
0 0 -100 %

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 0 8,000 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 65,400 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0 5,500 0
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 27,500
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บาน 4,200 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 8,700 4,200 0

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 0 2,500 0
เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 0 0 40,200

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 257,375.75 854,000 989,200
งบลงทนุ

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,442 25,000 30,000
รวมค่าสาธารณปูโภค 15,442 25,000 30,000

รวมค่าวัสดุ 53,110.75 106,000 124,200
ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,605 40,000 40,000

วสัดุส านักงาน 46,357.65 60,000 70,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,148.1 6,000 4,200

ค่าวัสดุ



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 100 %
0 0 -100 %

2,700 2,400 0 %
0 3,990 0 %

39,200 64,690
39,200 64,690

2,618,402.4 2,711,473.25
11,132,892.77 11,145,314.63

174,360 187,380 6.77 %
11,280 11,280 0 %

528,600 592,280 10.78 %
30,240 58,000 -20 %

744,480 848,940
744,480 848,940

0 0 25 %
22,000 6,600 100 %
22,000 6,600รวมค่าตอบแทน 0 26,000 46,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 8,000 10,000
ค่าเช่าบา้น 0 18,000 36,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 731,634.8 886,680 954,420
รวมงบบคุลากร 731,634.8 886,680 954,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 516,200 612,360 678,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 42,640 60,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 166,924.8 203,040 216,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,870 11,280 11,280

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

รวมงานบรหิารงานคลัง 2,316,815.75 3,122,322 3,478,880
รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 11,015,311.16 13,110,402       14,066,000

รวมค่าครภุณัฑ์ 87,600 22,800 72,000
รวมงบลงทนุ 87,600 22,800 72,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 9,300 0 0
ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ 0 0 0

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 0 0 4,300
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 0 2,600 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
5,500 0 0 %

0 9,700 400 %
0 0 900 %

4,606 6,808 0 %

18,000 500 300 %
28,106 17,008

10,000 7,007 0 %
0 1,320 484.8 %

10,000 8,327
60,106 31,935

0 0 100 %

0 7,900 0 %
0 7,900
0 7,900

804,586 888,775

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 759,479.8 947,390 1,101,420
งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0 11,000
รวมงบลงทนุ 0 0 11,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 0 0 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 14,807 11,710 20,000
รวมงบด าเนินงาน 27,845 60,710 136,000

วสัดุส านักงาน 14,807 10,000 10,000
วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,710 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,038 23,000 70,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 6,138 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,900 10,000 40,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 1,000 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 3,000 0 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,000 10,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

12,600 27,300 50 %

12,600 27,300

428,200 0 0 %
0 416,500 1.35 %

19,160 20,000 50 %
20,000 19,900 0 %
30,000 30,000 50 %

0 0 -67.37 %

29,600 27,560 0 %

0 0 100 %

12,600 0 0 %

79,468 130,240 -47.02 %
619,028 644,200

0 0 900 %
62,606 39,100 15.38 %

78,634.3 90,032.7 15.38 %

9,990 10,000 185.71 %

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 81,601.3 130,000 150,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,390 7,000 20,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 500 5,000
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 59,925 52,000 60,000

รวมค่าใช้สอย 352,857 756,290 680,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 23,520 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 89,487 151,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 29,250 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพงานกู้ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบล
เมืองงาย

0 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 29,900 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัเทศบาลต าบลเมือง
งาย

0 61,290 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 0 20,000 30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 14,200 20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 444,000 450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 166,500 0 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 20,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 20,000 30,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
49,980 59,290 -30.23 %
39,800 49,945 38.89 %

0 9,739 1,100 %
241,010.3 258,106.7
872,638.3 929,606.7

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %
3,800 0 0 %
4,800 0 0 %

28,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -60 %
36,600 0
36,600 0

รวมค่าครภุณัฑ์ 45,000 66,000 142,000
รวมงบลงทนุ 45,000 66,000 142,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 25,000 10,000

ครุภณัฑ์โรงงาน
ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 18,000 0

ค่าจัดซ้ือเปลสนามอลูมิเนียมแบบพบัคร่ึงได้ 0 0 0
ค่าจัดซ้ือรถเข็นผู้ปว่ยส าหรับรถกู้ชีพกู้ภยั 0 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ 0 0 120,000
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดัน 0 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ 45,000 0 0
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 0 23,000 0
ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 0 12,000
ครุภณัฑ์การเกษตร

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 583,478.3 1,047,290 1,055,000
งบลงทนุ

วสัดุอื่น 0 2,500 30,000
รวมค่าวัสดุ 230,621.3 271,000 345,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 42,955 43,000 30,000
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 44,750 36,000 50,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
909,238.3 929,606.7

1,713,824.3 1,818,381.7

352,740 372,780 -16.13 %
42,000 42,000 0 %

0 0 0 %
0 0 0 %

394,740 414,780
394,740 414,780

0 0 0 %
0 0

67,329 0 0 %
0 972 -50 %
0 102,000 0 %
0 0 100 %

34,000 34,600 66.67 %ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน 42,000 30,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 130,000 130,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 432 0 0

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 5,000 5,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 534,480 538,000 457,980
รวมงบบคุลากร 534,480 538,000 457,980

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 147,240 0 0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,180 0 0

เงินเดือนพนักงาน 333,060 496,000 415,980
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 628,478.3 1,113,290 1,197,000
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,387,958.1 2,060,680 2,298,420



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

27,345 12,236 0 %

13,400 17,500 0 %
4,940 5,375 14.29 %

147,014 172,683

15,829 34,788 14.29 %
19,527 11,926 0 %
13,570 24,660 -16.67 %
48,926 71,374

195,940 244,057

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

0 0 -100 %
21,900 0 -100 %
3,250 0 0 %

0 2,500 0 %
0 4,200 0 %

2,700 0 -100 %
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 0 0 0

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง 3,000 0 0
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 0 0 8,400
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจก 2,800 0 0

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 111,188 387,500 415,000
งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 12,485 30,000 25,000
รวมค่าวัสดุ 58,280 95,000 95,000

วสัดุส านักงาน 26,215 35,000 40,000
วสัดุงานบา้นงานครัว 19,580 30,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 52,908 287,500 315,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 500 50,000 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200 17,500 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 8,776 50,000 50,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 3,990 0 %

27,850 10,690
27,850 10,690

618,530 669,527

1,077,660 1,145,400 6.62 %
0 0 300 %

656,880 680,040 14.26 %
72,360 72,000 0 %

1,806,900 1,897,440
1,806,900 1,897,440

18,300 15,950 0 %
18,300 15,950

13,092 11,552 33.33 %

4,367 6,046 50 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

9,890 10,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย

13,875 15,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 19,400 35,000 35,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 19,400 35,000 35,000

รวมงบบคุลากร 1,536,830 2,070,240 2,379,523
งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,730 72,000 72,000
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,536,830 2,070,240 2,379,523

เงินวทิยฐานะ 0 42,000 168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 471,680 704,400 804,840

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,020,420 1,251,840 1,334,683

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 5,800 27,000 8,400
รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 651,468 952,500 881,380

ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ 0 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 5,800 27,000 8,400



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

14,968 13,703 0 %

48,936 44,495 11.11 %

14,700 13,540 33.33 %

514,500 710,520 3.44 %

610,563 799,856

18,869 21,293 0 %
1,106,006.06 1,238,171.88 -0.94 %

168,300 0 0 %
1,293,175.06 1,259,464.88
1,922,038.06 2,075,270.88

0 0 0 %
0 6,000 0 %
0 6,000
0 6,000รวมงบลงทนุ 55,200 0 0

งบเงนิอุดหนุน

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 0 0 0
รวมค่าครภุณัฑ์ 55,200 0 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 55,200 0 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 1,226,610.32 1,553,800 1,539,568
รวมงบด าเนินงาน 1,856,336.32 2,586,830 2,623,518

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,027,360.32 1,518,800 1,504,568
วสัดุการศึกษา 166,600 0 0

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 32,650 35,000 35,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย

501,200 898,030 928,950

รวมค่าใช้สอย 610,326 998,030 1,048,950

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 54,001 45,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวยั ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

19,525 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพธิมีอบ
ประกาศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

11,835 15,000 15,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

1,890,000 0 0 %
0 2,097,000 -1.73 %

1,890,000 2,097,000
1,890,000 2,097,000

5,618,938.06 6,075,710.88
6,237,468.06 6,745,237.88

360,860 419,400 15.63 %
37,917 42,000 0 %

398,777 461,400
398,777 461,400

0 0 1,100 %
0 0 0 %

35,000 54,500 0 %
35,000 54,500

112,350 0 0 %
0 41,800 0 %

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 61,200 0 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 94,000 226,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000
ค่าเช่าบา้น 0 72,000 72,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 12,000 144,000

รวมงบบคุลากร 0 604,320 692,220
งบด าเนินงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000 42,000
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 604,320 692,220

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 0 562,320 650,220

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบคุลากร

รวมแผนงานการศึกษา 5,869,834.32 8,153,570 8,384,421
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,770,000 2,544,000 2,500,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 5,218,366.32 7,201,070 7,503,041

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 0 2,544,000 2,500,000
รวมเงนิอุดหนุน 1,770,000 2,544,000 2,500,000

เงนิอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,770,000 0 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 297,451 -16.13 %
0 0 100 %

10,000 10,000 100 %
0 0 0 %
0 10,000 -34.78 %

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

10,000 0 0 %
0 0 150 %
0 15,899 0 %

16,200 0 0 %

17,068 13,844 66.67 %

10,900 3,900 150 %
2,690 9,960 0 %

184,208 407,854

19,958 12,931 0 %
0 0 0 %

740 2,470 0 %

0 0 233.33 %

13,875 14,549 0 %
34,573 29,950

วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,015 20,000 20,000
รวมค่าวัสดุ 34,376 63,000 70,000

วสัดุการเกษตร 0 10,000 10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000 10,000

วสัดุส านักงาน 21,361 20,000 20,000
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 85,873 460,000 585,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 500 20,000 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภยัตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภยั 14,173 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 30,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจต้านภยัเอดส์ 0 2,000 5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภยั ตลาดสดน่าซ้ือ 0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและลดภาวะโลกร้อน 0 5,000 10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปั่นตามรอยพอ่ สานต่อความดี สู่วถิีพอเพยีง 0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 5,000 10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคอุบติัใหม่ 0 0 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสดน่าซ้ือและอาหารปลอดภยั 0 15,000 15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส.(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 0 23,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล 9,000 10,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 310,000 260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0 10,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
253,781 492,304

0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 4,200 0 %
0 0 -100 %
0 4,200
0 4,200

652,558 957,904

0 0 -35.06 %
7,623.1 24,358.5 0 %
39,989 34,000 0 %

47,612.1 58,358.5รวมค่าใช้สอย 61,226.8 117,000 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 61,226.8 0 0
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 0 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการการปอ้งกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเปน็พาหะ 0 77,000 50,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 139,649 1,245,820 1,604,720
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าครภุณัฑ์ 19,400 24,500 31,500
รวมงบลงทนุ 19,400 24,500 31,500

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 0 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0 2,500 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000 0 22,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 22,000 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ 900 0 0
ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 2,500 0 0

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 120,249 617,000 881,000
งบลงทนุ



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
47,612.1 58,358.5

0 0 100 %
0 0
0 0

140,000 0 0 %
0 140,000 0 %

140,000 140,000
140,000 140,000

187,612.1 198,358.5
840,170.1 1,156,262.5

0 0 -100 %

0 0 900 %

0 0 -100 %

ค่าใช้จ่ายโครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ 5,225 1,000 10,000

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)

0 35,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการและขาดแคลนเคร่ืองกันหนาว 0 315,500 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 61,226.8 257,000 310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 200,875.8 1,502,820 1,914,720

รวมเงนิอุดหนุน 0 140,000 140,000
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 140,000 140,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 0 140,000 140,000

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0 80,000
รวมงบลงทนุ 0 0 80,000

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 0 0 80,000

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน 61,226.8 117,000 90,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0
0 0

0 20,000 0 %

0 0 100 %

0 20,000
0 20,000
0 20,000
0 20,000

544,920 573,900 4.75 %
42,000 42,000 0 %

1,000,440 1,028,160 3.07 %
36,660 25,320 0 %

1,624,020 1,669,380
1,624,020 1,669,380รวมงบบคุลากร 1,686,300 1,737,480 1,799,100

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 76,740 24,000 24,000
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,686,300 1,737,480 1,799,100

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,050,360 1,058,280 1,090,800

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 517,200 613,200 642,300

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบคุลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,225 351,500 45,000
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,225 351,500 45,000

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว(สถานที่กลาง)

0 0 35,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 35,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)

0 0 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 5,225 351,500 10,000
รวมงบด าเนินงาน 5,225 351,500 10,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

0 0 0 %
0 0 -50 %

28,800 28,800 -30 %
4,800 2,400 0 %

33,600 31,200

88,700 0 0 %
0 123,700 0 %
0 0 0 %
0 0 -75 %
0 0 100 %

16,245 19,106 0 %
3,900 7,900 0 %

0 0 0 %
49,099.2 19,648.95 0 %

157,944.2 170,354.95

16,694 14,794 0 %
25,600 5,290 -40 %

96,062.7 83,671.4 -20 %
6,700 3,000 0 %วสัดุการเกษตร 9,185 10,000 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,997.8 50,000 30,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 66,364.4 150,000 120,000

ค่าวัสดุ
วสัดุส านักงาน 16,942 20,000 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,085 20,000 20,000
รวมค่าใช้สอย 69,164 220,000 215,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 2,500 20,000 20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ 17,200 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 6,279 20,000 20,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 20,000 5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0 10,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 0 0
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 140,000 140,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 38,100 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,800 5,000 5,000
รวมค่าตอบแทน 33,600 85,000 62,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000 5,000
ค่าเช่าบา้น 28,800 60,000 42,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 10,000 10,000

งบด าเนินงาน



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
9,900 1,560 0 %
7,580 6,270 -66.67 %

162,536.7 114,585.4
354,080.9 316,140.35

8,400 8,400 0 %
4,800 0 0 %

0 17,000 0 %

0 10,000 0 %
0 4,900 0 %
0 8,000 0 %

7,800 0 0 %
21,000 48,300
21,000 48,300

1,999,100.9 2,033,820.35

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,900,153.2 2,297,480 2,271,100
งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0 0
รวมงบลงทนุ 0 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 0 0 0

ค่าจัดซ้ือเล่ือยวงเดือน 0 0 0
ค่าจัดซ้ือสวา่นแทน่ 0 0 0

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมโลหะ 0 0 0

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือปั๊มน้ าบาดาล 0 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 0 0 0

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 213,853.2 560,000 472,000
งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,600 15,000 5,000
รวมค่าวัสดุ 111,089.2 255,000 195,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 140 %

214,480 179,525.2 124 %
214,480 179,525.2

89,546 86,809 0 %
236,727 210,268.5 0 %

0 0 100 %
326,273 297,077.5
540,753 476,602.7

0 0 -100 %

0 0 0 %
0 0

0 0 0 %
0 0 0 %

0 0 -100 %

0 230,000 0 %

โครงการก่อสร้างก าแพงปากทอ่ส าหรับทอ่กลมคอนกรีต หมู่ที่ 3 0 212,000 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น-ใหม่ หมู่ที่ 3 0 0 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 403,500 0 0
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 159,000 0 0

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 158,000 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 100,000 100,000

ครุภณัฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือปั๋มน้ าบาดาล 0 58,000 0

งบลงทนุ
ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 333,124.8 250,000 260,000
รวมงบด าเนินงาน 608,640.4 500,000           828,000

วสัดุก่อสร้าง 246,919.8 150,000 150,000
วสัดุอื่น 0 0 10,000

ค่าวัสดุ
วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 86,205 100,000 100,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 275,515.6 200,000            448,000
รวมค่าใช้สอย 275,515.6 250,000           568,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 50,000 120,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 100 %

0 0 100 %

0 306,000 0 %
0 420,000 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
63,500 0 0 %

164,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปดิ 
บา้นนายทองเยี่ยม แก้วโพธิ ์ไปทางทศิใต้  หมู่ที่ 2

0 0 364,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันซอย 1 หมู่ที่ 10 0 494,000 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 23,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปดิ จาก
บา้นนางชมจันทร์ ใจทนัน ไปทางทศิตะวนัตก หมู่ที่ 10

0 0 405,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 0 0 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 1

0 0 478,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นใหม่-สหกรณ์ หมู่ที่ 3 0 530,000 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน-สหกรณ์ ซอย 1 
หมู่ที่ 4

0 451,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแม่ข้อน-สหกรณ์ ซอย 2 
หมู่ที่ 4

0 215,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 27 หมู่ที่ 1 0 343,000 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 33 หมู่ที่ 9 0 505,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 0 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล 16  หมู่ที่ 2 0 0 86,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบา้นใหม่-สหกรณ์ ซอย
เทศบาล 1 หมู่ที่ 3

0 0 666,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 72,000 138.1 %

0 48,000 -37.5 %

0 0 0 %
227,500 1,076,000
227,500 1,076,000

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,172,052.6 4,273,000 4,015,000
รวมงบลงทนุ 2,172,052.6 4,431,000 4,115,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้าง หรือเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการความร่วมมือทางวชิาการต่อสถาบนัการศึกษา 32,000 0 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอก
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอก 
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

0 80,000 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 42,000 100,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปดิ จากสามแยกปา่ช้าบา้น
หนองบวัถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นม่วงง้ม  หมู่ที่ 11

0 0 590,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปดิ บา้นนายสมบรูณ์ กันทา 
ไปทางทศิตะวนัออก  หมู่ที่ 4

0 0 645,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบา้นนายณัฐ
พล กันแก้ว ไปทางทศิใต้ หมู่ที่ 9

0 0 469,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  หมู่ที่
 10

0 0 162,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 610,000 621,000 0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 207,552.6 583,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 760,000 0 0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 174,000 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

234,204.78 0 0 %

0 171,740.34 0 %

234,204.78 171,740.34
234,204.78 171,740.34

1,002,457.78 1,724,343.04

536,659.28 488,880 1.38 %
42,115.25 36,000 33.33 %

578,774.53 524,880
578,774.53 524,880

87,600 29,880 0 %
87,600 29,880

338,860 0 0 %
0 0 0 %
0 571,000 -13.75 %

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 742,000 640,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 432,900 0 0

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 132,600 85,000 85,000
รวมค่าตอบแทน 132,600 85,000 85,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 639,420 530,760 549,600
รวมงบบคุลากร 639,420 530,760 549,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 584,960 494,760 501,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,460 36,000 48,000

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,780,693 4,931,000        4,943,000
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 0
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ บา้นเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 0 0 0

เงนิอุดหนุน



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 0 %

45,823 40,613 11.11 %
40,190 54,730 33.33 %

424,873 666,343

8,543 14,231 0 %
1,850 17,933 0 %

41,630 40,450 0 %
166,297.1 155,590.9 0 %

14,656 13,108 0 %
232,976.1 241,312.9
745,449.1 937,535.9

0 0 100 %

0 0 0 %
0 0
0 0

1,324,223.63 1,462,415.9
4,325,782.31 5,220,579.29

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,250,798.2 9,061,240        9,478,700
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทนุ 0 10,000 490,000
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,569,952 1,832,760 2,264,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 10,000 10,000
รวมค่าครภุณัฑ์ 0 10,000 490,000

ค่าจัดซ้ือถังขยะโครงเหล็กพร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์ 0 0 480,000
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าครภุณัฑ์
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

รวมงบด าเนินงาน 930,532 1,292,000 1,225,000
งบลงทนุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,788 20,000 20,000
รวมค่าวัสดุ 266,217 290,000 290,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 37,390 50,000 50,000
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 129,270 180,000 180,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 59,910 20,000 20,000
วสัดุก่อสร้าง 28,859 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 531,715 917,000 850,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด" 0 90,000 100,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 68,997 75,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 29,818 0 0



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

35,000 5,000 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 30,000 0 %

20,000 20,000 -33.33 %
0 0 -100 %

10,000 10,000 0 %

109,100 165,000 7.14 %
0 0 100 %

4,602 4,750 900 %

450 5,390 200 %

ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 1,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันาของ
เทศบาล และแผนชุมชน

0 5,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 126,700 140,000 150,000
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น 0 0 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการใหค้วามรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวติิประจ าวนั 0 20,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาพื้นบา้น 10,000 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิติั ณ โครงการร้อยใจรักษ ์บา้น
หว้ยส้าน ต าบลทา่ตอน อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่

0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข 20,000 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและฝึกปฏบิติั ณ โครงการร้อยใจรักษ์ 0 1,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาสตรีและครอบครัว 10,000 0 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE" 5,000 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ภายใต้
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เพื่อการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

8,710 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
179,152 240,140
179,152 240,140
179,152 240,140
179,152 240,140

48,750 0 0 %
48,750 0

15,405 0 0 %
15,405 0
64,155 0
64,155 0

9,932 0 0 %

28,200 20,000 0 %
87,200 93,164 0 %ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูป ฯ 90,045 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 18,050 20,000 20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 65,575 10,000 10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 65,575 10,000 10,000

วสัดุกีฬา 19,985 10,000 10,000
รวมค่าวัสดุ 19,985 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 45,590 0 0
ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 45,590 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 180,410 217,000 230,000
รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 180,410 217,000 230,000

รวมค่าใช้สอย 180,410 217,000 230,000
รวมงบด าเนินงาน 180,410 217,000 230,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564

0 0 233.33 %

13,406 9,668 0 %

17,726 24,322 0 %

156,464 147,154
156,464 147,154

0 0 -100 %

0 0
0 0

156,464 147,154

14,680 19,997 0 %
0 0 0 %

14,680 19,997
14,680 19,997รวมงบด าเนินงาน 14,970 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการมัคคุเทศก์น้อยตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0 20,000 20,000
รวมค่าใช้สอย 14,970 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 14,970 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 145,567 120,000 160,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว

รวมเงนิอุดหนุน 0 30,000 0
รวมงบเงนิอุดหนุน 0 30,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ

0 30,000 0

งบเงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 145,567 90,000 160,000
รวมงบด าเนินงาน 145,567 90,000 160,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 19,653 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ

17,819 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพธิสีรงน้ าพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 0 30,000 100,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
14,680 19,997

235,299 167,151

0 0 33.33 %

0 0 -25 %

0 0

10,000 7,170 -100 %
10,000 7,170
10,000 7,170
10,000 7,170

0 5,500 100 %
6,655 6,050 0 %
6,655 11,550รวมค่าใช้สอย 8,500 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลต าบลเมืองงายคืนคลองสวยสุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น 0 5,000 10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 8,500 10,000 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งน  าและปา่ไม้
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 13,420 45,000 35,000
รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 13,420 45,000 35,000

วสัดุการเกษตร 13,420 10,000 0
รวมค่าวัสดุ 13,420 10,000 0

รวมค่าใช้สอย 0 35,000 35,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

0 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 20,000 15,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานส่งเสรมิการเกษตร
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 226,112 150,000 190,000
แผนงานการเกษตร

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 14,970 20,000 20,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
6,655 11,550
6,655 11,550

16,655 18,720

205,008 203,958 119.05 %

0 8,882 0 %
7,559,700 8,120,300 -0.28 %
1,459,200 1,474,400 -3.78 %

82,000 84,000 -16.67 %

25,335 2,288 593.16 %

194,602.52 0 0 %
0 0 0 %

0 19,750 0 %

0 38,797.34 0 %

0 20,000 100 %
0 100,000 1 %

9,552 0 0 %
419,920 440,000 10.78 %

เงินช่วยพเิศษ 0 10,000 10,000
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 404,000 464,000 514,000

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพจิารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

0 0 0

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยตามข้อบงัคับสมาคม ส.ท.ท. 0 40,000 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 188,529.65 0 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจราจร 0 2,000 2,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 85,000 108,000 90,000

ส ารองจ่าย 2,444 47,888 331,939

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,267,000 8,690,500 8,666,400
เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,396,800 1,534,000 1,476,000

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 209,834 210,000 460,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 0 20,000 20,000

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน  าและปา่ไม้ 8,500 15,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 21,920 60,000 55,000

รวมงบด าเนินงาน 8,500 15,000 20,000



ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ป ี2560 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ป ี2564
0 0 0 %
0 85,877.04 0 %

9,955,317.52 10,598,252.38
9,955,317.52 10,598,252.38
9,955,317.52 10,598,252.38
9,955,317.52 10,598,252.38

34,636,561.06 37,130,039.38รวมทกุแผนงาน 34,944,576.23 46,000,000 48,500,000

รวมงบกลาง 9,786,131.65 11,332,788 11,837,739
รวมแผนงานงบกลาง 9,786,131.65 11,332,788 11,837,739

รวมงบกลาง 9,786,131.65 11,332,788 11,837,739
รวมงบกลาง 9,786,131.65 11,332,788 11,837,739

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 232,524 0 0
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 86,400 86,400



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลเมืองงำย
อ ำเภอ เชียงดำว   จังหวัดเชียงใหม่

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี / 
รองนำยกเทศมนตรี ตำมอัตรำ ดังนี้
1) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 4,000 บำท 
จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 48,000 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 3,000 
บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 72,000 บำท 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

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

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

        ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 48,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ             
          หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 10,582,120 บาท

งบบุคลากร 7,411,320 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี / รองนำยกเทศมนตรี ตำม
อัตรำ ดังนี้
1) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 
4,000 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 48,000 บำท 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน       
2) เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 
3,000 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 72,000 บำท โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12  เดือน

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี 198,720 บำท

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

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

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,786,680 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี / ทีป่รึกษำ
นำยกเทศมนตรี  ตำมอัตรำ  ดังนี้
1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี อัตรำ
เดือนละ 9,660 บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 115,920 บำท
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน 12  เดือน
2) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 6,900 
บำท จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 82,800  บำท 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน 12  เดือน

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิม่กำร
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดยค ำนวณต้ังจ่ำย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 748,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 186,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล
หัวหน้ำส ำนักปลัดและหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพิม่พิเศษของผู้บริหำร 
ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนเทศบำล, เงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว, เงินทีป่รับเพิม่
ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำทีเ่ป็นคุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ฯลฯ โดยค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนพนักงำน 3,743,880 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี 
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้    ไม่เกิน 12 
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้



รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนค่ำเบีย้ประชุม 7,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประชุมให้กับกรรมกำรทีส่ภำเทศบำลแต่งต้ังขึ้น ทัง้นี้ตำม
กฎหมำยระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหำดไทย
ว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอื่นของ
นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล         รอง
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล 
พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิม่เติม 
พ.ศ.2557 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 130,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 130,000 บำท
1) เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล เช่น 
ค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนเทศบำล 
ต ำแหน่ง สำยงำนผู้บริหำร  ฯลฯ  
2) เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) 
ให้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลง วันที ่29 กันยำยน 2557  
3) เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ในกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย
   ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถ ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร ภำยในวงเงินทีต้ั่งประมำณ
กำรไว้

งบด าเนินงาน 2,919,400 บาท

ค่าตอบแทน 364,400 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำซักฟอก 10,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำป ีของเทศบำลต ำบลเมืองงำย

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 500,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให ้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำบริกำรก ำจัด
ปลวก กำรจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนทีร่ำชกำร กำรจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำดอำคำรทีท่ ำกำร กำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม ้หรือสวนไม้ประดับ หรือ
สวนหย่อมหรือสนำมหญ้ำของทำงรำชกำร ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ฯลฯ ทัง้นี้ 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎำคม  2563  และหนังสืออื่นทีเ่กี่ยวข้อง

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่กิจกรรมในวำระส ำคัญต่ำง  ๆ 

ค่าใชส้อย 1,470,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่นำยกเทศมนตรี ข้ำรำชกำร     
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญ พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตร ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม   

ค่ำเช่ำบ้ำน 182,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก ่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิได้รับ ค่ำเช่ำบ้ำน 
ได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ัง
กำรทีเ่กี่ยวข้อง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนทีไ่ม่อำจ ท ำในเวลำรำชกำร 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 



จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 120,000 บำท
1)ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรอง รวมทัง้ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่เป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล
2) ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุม  
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำร    
หรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ด้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือ
ส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสำหกิจ  หรือ เอกชน ฯลฯ                                                        
3)ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธ/ีรำชพิธ ี  
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธ/ีรำชพิธ ีเพือ่ถวำยควำมจงรักภักดี   
ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เช่น กำรจัดงำน
เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษำ, วันปิยมหำรำช ฯลฯ กำรจัดกิจกรรมและ
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ อันเป็นกำรพิทักษ์รักษำไว้ซ่ึงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์อันเป็นทีย่ึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชำชนไทย
ทัง้ชำติ (ส ำนักปลัดเทศบำล,กองกำรศึกษำ)เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถ ถัวจ่ำยได้ทุก
รำยกำร ภำยในวงเงิน ทีต้ั่งประมำณกำรไว้

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ หรือ เอกสำร
รูปเล่มอื่นใด เช่น เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนอัตรำก ำลังสำมป ีฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซักฟอกต่ำง ๆ เช่น ผ้ำระบำย ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำม่ำน ฯลฯ  



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรเทศบำลสัญจร 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย “โครงกำรเทศบำลสัญจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564” โดย เทศบำลจัดหน่วยบริกำรเคล่ือนที ่โดยบูรณำกำรร่วมกับ หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงกฎหมำย 
ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองทีดี่  ล ำดับที ่8 หน้ำ 122 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (วันที ่18 มีนำคม) เช่น 
กำรจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร กำรคัดเลือกและมอบรำงวัล ให้แก ่พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ทีป่ฏิบัติงำนดีเด่น และ/หรือกำร
แข่งขันกีฬำภำยใน กำรรณรงค์เพือ่ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน ฯ และพืน้ทีใ่นเขต
เทศบำล ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่13 หน้ำ 123 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหำย กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้จัดให้มี
กำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับผู้ประสพภัยจำกรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำองค์กร (KM) เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำ
องค์กร (KM) เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแก่คณะผู้บริหำร, สมำชิก
สภำเทศบำล, พนักงำนเทศบำล, พนักงำนครูเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นให้บุคลำกรในหน่วยงำน
เทศบำลต ำบลเมืองงำยทุกคน ได้มีเวทีส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนต่ำง ๆ และเป็นไป
ตำม กฎ ระเบียบ และหนังสือส่ังกำรทีก่ ำหนด โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมได้แก ่ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม, 
ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำพิมพ์เอกสำรและส่ิงตีพิมพ,์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ัง กำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงป ีพ.ศ. 
2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่6 
หน้ำ 120  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส ำคัญของชำติ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส ำคัญ
ของชำติ โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย ์ซ่ึงเป็นสถำบันของชำติอันเป็นศูนย์
รวมแห่งควำมเป็นชำติและควำมสำมัคคีของคนในชำติ ซ่ึงเป็นโครงกำรส ำคัญ
และเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม ่และนโยบำยของ
รัฐบำลและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ล ำดับที ่3 หน้ำ 85 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณี
แทนต ำแหน่งทีว่่ำง และกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังส่ังให้มีกำรเลือกต้ัง
ใหม)่ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วน ที ่มท 0890.4/ว 3992 ลง
วันที ่2 ตุลำคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0890.4/468    ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 รวมถึงระเบียบ หนังสือ ส่ัง
กำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี
พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่
9 หน้ำ 122 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3

โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำและเพิม่ประสิทธิภำพบุคลำกร 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำและเพิม่ประสิทธิภำพ
บุคลำกรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้บริหำร ฯ, สมำชิกสภำ
เทศบำล,พนักงำนเทศบำล,พนักงำนครูเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำง โดยมุ่งเน้นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน 
รวมถึงเพือ่ให้กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบกฏหมำย มี
ควำมสอดคล้องกับ นโยบำยของรัฐบำลและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ได้แก ่ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม,ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำพิมพ์เอกสำรและ
ส่ิงตีพิมพ,์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ัง
กำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงป ี
พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่
1 หน้ำ 119 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดทีดิ่นสำธำรณประโยชน์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคุ้มครองดูแลป้องกันทีดิ่น 
สำธำรณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่ำธรรมเนียมรังวัด ค่ำหมุดหลัก
เขตทีดิ่น ค่ำจัดท ำป้ำยบอกสถำนที ่ค่ำล้อมร้ัว ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่11 หน้ำ 123 สอดคล้องกับประเด็นกำร
พัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น, สมำชิกสภำ
เทศบำล ฯ, พนักงำนเทศบำล ฯ, ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทัง้นี้ ตำม 
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ส ำหรับนำยกเทศมนตรี,รองนำยกเทศมนตรี, ทีป่รึกษำ
นำยกเทศมนตรี, เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี, ประธำนสภำเทศบำล,รอง
ประธำนสภำเทศบำล, สมำชิกสภำเทศบำล, พนักงำนเทศบำล และ พนักงำน
จ้ำงของเทศบำล ซ่ึงได้รับเงินค่ำจ้ำง จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำล 
หรือผู้ทีก่ระทรวงมหำดไทยส่ังให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลหรือผู้ทีเ่ทศบำลส่ัง
ให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้เทศบำลและได้ก ำหนดให้เบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจำกเทศบำล เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ัก, 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ทัง้นี้ ตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำส่ัง และ หนังสือส่ังกำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์, พูก่ันและสี ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กระดำษ
เขียนโปสเตอร์, พูก่ันและสี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์  รถจักรยำนยนต์ 
เคร่ืองตัดหญ้ำ ฯลฯ เช่น น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ียำงนอก,  ยำงใน
, หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยชำม, ช้อนส้อม, แก้วน้ ำ
จำนรอง, แปรง, ไม้กวำด, ไม้ถูพืน้, ผงซักฟอก,น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ, น้ ำยำล้ำงจำน 
ฯลฯ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ,
หลอดไฟฟ้ำ, บำลำทส์, สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ, เคร่ืองเขียน, แบบพิมพ์
ต่ำง ๆ, น้ ำด่ืม, ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ ์ เช่น หนังสือพิมพ ์ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

ค่าวัสดุ 600,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 180,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ, ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

ค่ำดอกไม้ พำนประดับพุม่ดอกไม้และพวงมำลำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำดอกไม ้พำนประดับพุม่ดอกไม้และพวงมำลำ เพือ่มอบให้แก่
บุคคลต่ำง ๆ หรือวำง ณ อนุสำวรีย์หรือศพผู้มีเกียรติ ตำมแต่กรณีในนำมของ
เทศบำลเป็นส่วนรวม ตำมควำมเหมำะสม และประหยัด เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 85,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่น ๆ และ ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว 
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำบริกำรปรับปรุงเว็บไซต์,      
ค่ำปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในส ำนักงำน, ค่ำบริกำรเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซต์ฯลฯ ทีใ่ช้
ในกำรติดต่อรำชกำรของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย,์ ค่ำธนำณัติ, ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย,์
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย,์ ค่ำธรรมเนียมโอนเงินธนำคำร ฯลฯ 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล ตลอดทัง้ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล
ในกำรติดต่อรำชกำรต่ำงจังหวัดและกระทรวงมหำดไทย ในกรณีงำนเร่งด่วน
หรืองำนทีม่ีปัญหำต้องปรึกษำหำรือในทำงปฏิบัติ ฯลฯ 

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำลฯ อำคำรส ำนักงำนอื่น ๆ และค่ำไฟฟ้ำ
สำธำรณะทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค 485,000 บาท



รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน  2  ตู้ รำคำตู้ละ 5,500 
บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562 

จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ัง
พืน้หรือแบบแขวน  จ ำนวน  2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 51,200 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
1. ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู
2. รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
3. ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้
ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 11,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 102,400 บำท

งบลงทุน 221,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 221,400 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 4 เคร่ือง รำคำ
เคร่ืองละ 2,500 บำทโดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ณ วันที ่12 พฤษภำคม 2563

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 10,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือจอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 45,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 จอ โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
1. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144 x 
144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 200 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,000 
ANSI Lumens จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
1.เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนต์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพือ่ฉำยภำพจำก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ LDP 
3.ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที ่True 
4.ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่ิงสว่ำงขั้นต่ ำ
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่



จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนทีเ่ป็นกลำงในกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร เพือ่น ำผลกำรประเมินมำ
ประกอบกำรวำงแผนบริหำรงำนตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และน ำ
ผลกำรประเมินมำประกอบกำรขอก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ตำม หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 7121 
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รำยจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนทีเ่ป็นกลำงในกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร

30,000 บำท

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย เพือ่พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำร งำน
ให้มีประสิทธิภำพอันจะท ำให้ท้องถิ่นมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ สนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกขึ้น เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่12 หน้ำ 123 สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนพัฒนำฯ 5,000 บำท

ค่าใชส้อย 5,000 บาท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 5,000 บาท
งบด าเนินงาน 5,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว 
ฯลฯ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 509,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดยค ำนวณ ต้ังจ่ำย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงประจ ำ ตำม
ต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และหัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนคลังโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน  12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนพนักงำน 1,590,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,417,680 บาท

งานบริหารงานคลัง 3,478,880 บาท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 248,160 บำท

งบบุคลากร 2,417,680 บาท



รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนเทศบำล และ
ลูกจ้ำงประจ ำ ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ทัง้นี้ เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำน นอกเวลำ
รำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำ
รำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่เทศบำล เช่น 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซ้ือหรือจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง และคณะกรรมกำรอื่น ๆ ทีส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ประเภทรำยจ่ำยนี ้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนทีสุ่ดที ่        
กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 และระเบียบ หนังสือส่ังกำรที่
เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน 266,000 บาท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

งบด าเนินงาน 989,200 บาท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร    
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรอง รวมทัง้ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่เป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 234,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซ่ึง มิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง ทัง้นี้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กำรประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรจัดเก็บภำษีในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ ์แผ่นพับ          
ส่ือประชำสัมพันธ ์ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง

ค่าใชส้อย 569,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย“โครงกำรเสียภำษีร่วมกัน สร้ำงสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่
ยั่งยืน” โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ,์ กำรมอบใบประกำศนียบัตร ฯลฯ ให้กับผู้เสียภำษีประจ ำป ี
2564 เพือ่เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้มีหน้ำทีเ่สียภำษีได้ตระหนักถึงหน้ำทีใ่น
กำรเสียภำษ ีและให้ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษีเพิม่ขึ้น เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองทีดี่ ล ำดับที ่6 หน้ำ 121 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ของ
เทศบำลต ำบลเมืองงำย โดยกำรจัดท ำหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บรำยได้ เช่น กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง เพือ่รองรับกำรจัดเก็บภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้ำงตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและกำรเตรียมกำรรองรับกำรจัดเก็บภำษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้ำง เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 รวมถึง ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังกำรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทีดี่ ล ำดับที ่5 หน้ำ 121 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรเสียภำษีร่วมกัน สร้ำงสรรค์ชุมชน สู่สังคมทีย่ั่งยืน 15,000 บำท

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 100,000 บำท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล,        
เทปบันทึกข้อมูล, กระดำษต่อเนื่อง, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  
กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, เคร่ืองเขียน, แบบพิมพ ์
สมุดบัญชี, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ,ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ

ค่าวัสดุ 124,200 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น  ค่ำลงทะเบียนในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก ่พนักงำนเทศบำล ฯ 
ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำนจ้ำง ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 90,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 90,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ให้แก ่พนักงำนเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง เช่น 
ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ    ท่ำอำกำศ
ยำน, ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช ้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำม
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 



รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 40,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบ
ต้ังพืน้หรือแบบแขวน  จ ำนวน  1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
1. ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30,000 บีทียู
2. รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
3. ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัด
ไฟฟ้ำเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งควำมเย็น
และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้
ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย,์ ค่ำธนำณัติ, ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย,์ ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย,์ ค่ำธรรมเนียมโอนเงินธนำคำร ฯลฯ เพือ่ในกำรติดต่อรำชกำรต่ำง ๆ

งบลงทุน 72,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 72,000 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต
2. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษ ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 19 
หน้ำต่อนำท(ีppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)
4. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด  A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ
ต่อนำท(ีppm)
หรือ 5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm)
5. มีช่องเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
7. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ณ วันที ่12 พฤษภำคม 2563

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300 บำท

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 27,500 บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน  5  ตู้ รำคำตู้ละ 5,500 
บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอก
เวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

งบด าเนินงาน 136,000 บาท
ค่าตอบแทน 46,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว 
ฯลฯ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 678,360 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้ โดยค ำนวณต้ัง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 11,280 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำว เงิน
เพิม่พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี 
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบบุคลากร 954,420 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 954,420 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,101,420 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 216,780 บำท



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ให้แก ่พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ัก, ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 40,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง ทัง้นี้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำง ๆ , กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ 

ค่าใชส้อย 70,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น 
ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก ่
พนักงำนเทศบำล ฯ ,พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบหนังสือส่ัง
กำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก ่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน
ได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ
ส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน  2  ตู้ รำคำตู้ละ 5,500 บำท 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
(1) มีมือจับชนิดบิด 
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 11,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล,   เทป
บันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ, เคร่ืองเขียน, แบบพิมพ์ต่ำง 
ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

งบลงทุน 11,000 บาท



รวม

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น กำรจ้ำงเหมำ
รักษำควำมปลอดภัยสถำนทีร่ำชกำร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย
ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กำรจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3 /658 ลงวันที่ 25 
มกรำคม 2553 ,หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2563  ฯลฯ 

ค่าใชส้อย 680,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพือ่จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ในกำรปฏิบัติหน้ำทีป่้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ตลอดจนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 
2560 และ รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,197,000 บาท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 450,000 บำท

งบด าเนินงาน 1,055,000 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (กำรฝึกซ้อมดับเพลิง) เพือ่ทบทวนควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่3 หน้ำ 86 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของ
จังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 

โครงกำรบูรณำกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 20,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ (กำรท ำแนวกันไฟและ
ลดปริมำณเชื้อเพลิง) ซ่ึงเป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่และนโยบำยของรัฐบำล โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
 ภำคส่วนต่ำง ๆ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561–2565) ห้วงปี พ.ศ.2563 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่1 หน้ำ 113 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของ
จังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 



จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
เทศบำลต ำบลเมืองงำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  เพือ่เป็นกำรทบทวน
และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่ห้แก ่ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ   
ภัยพิบัติให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบือ้งต้น  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) ห้วงป ีพ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต สอดคล้องกับประเด็นกำร
พัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ ประกอบ ด้วยกิจกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ฯลฯ โดยจ่ำย
เป็นค่ำจัดท ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็น เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561- 2565) ห้วงปี พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที ่2 หน้ำ 86 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบลเมืองงำย 20,000 บำท

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 30,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ, หลอดไฟฟ้ำ, บำ
ลำทส์ สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ, ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

ค่าวัสดุ 345,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภำพงำนกู้ชีพกู้ภัยเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย เพือ่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำย  อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่4 หน้ำ 87 
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภำพงำนกู้ชีพกู้ภัยเทศบำลต ำบลเมืองงำย 20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของเทศบำลต ำบล
เมืองงำย

30,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เพือ่ทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน สังคมและ
คุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 86 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 12,000 บำท

งบลงทุน 142,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 142,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอื่นทีไ่ปสำมำรถจัดเข้ำประเภทวัสดุใด ๆ  ได้ เช่น  
กระบองไฟกระพริบ วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกู้ภัย ฯลฯ 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000 บำทเพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง เช่น สำยส่งน้ ำ, ท่อดูด
น้ ำดับเพลิง, หัวฉีดน้ ำดับเพลิง ฯลฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย  เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง 
รองเท้ำดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงำนดับเพลิงและกำรบรรเทำ        
สำธำรณภัย ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA โดยมีคุณลีกษณะพืน้ฐำน ดังนี้
1. มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 2 kVA (1,200 Watts) 
2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Input (VAC) ไม่น้อยกว่ำ 220+/-20%
3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Output (VAC) ไม่น้อยกว่ำ 220+/-10%
4. สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำที ่Full Load ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ณ วันที ่12 พฤษภำคม 2563

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่น วัสดุกำรแพทย,์     
ถุงมือส ำลี, ผ้ำพันแผล ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ 
ฯลฯ เช่น น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันหล่อล่ืน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก,      
ยำงใน, หัวเทียน  ฯลฯ

วัสดุอื่น 30,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บำท

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้เป็นเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิด อัตโนมัติ มีระบบ
วิเครำะห์คล่ืนหัวใจอัตโนมัติ ตัวเคร่ืองจะปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ มี
ระบบวิเครำะห์ผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ เป็น ครุภัณฑ์ทีต้ั่งจ่ำยนอกเหนือบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ไม่ได้ก ำหนดไว ้แต่มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรของเทศบำล โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด โดย
จ ำเป็นและประหยัด

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำด
ใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 130,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำง ทัง้นี้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ
กิจกรรมต่ำง ๆ, กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรศึกษำ ฯลฯ 

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน
เทศบำล ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกรำชกำรปกติ
หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งบด าเนินงาน 415,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน  12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนพนักงำน 415,980 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบบุคลากร 457,980 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 457,980 บาท

ค่าใชส้อย 315,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 881,380 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น ค่ำลงทะเบียนในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก ่พนักงำนเทศบำล,     
พนักงำนจ้ำง ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และ 
ระเบียบหนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนักเรียน/ นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียนหรือ          
วันหยุด รำชกำรให้มีรำยได้เพือ่ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี
พ.ศ. 2564 ยุทศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่3 หน้ำ 89 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 50,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน 50,000 บำท

ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร  
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรอง รวมทัง้ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่เป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ         
นอกรำชอำณำจักร ให้แก ่พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ัก, ค่ำบริกำรจอดรถ ณ  ท่ำอำกำศยำนค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ,ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท



จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบำนเล่ือนกระจกขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ฟุต 
จ ำนวน 2 หลัง รำคำหลังละ 4,200 บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้ 
ตู้เหล็กชนิดบำนเล่ือนกระจก 
(1) บำนเล่ือนกระจกสำมำรถเล่ือนไปมำได้
(2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น   
(3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เป็นครุภัณฑ์ทีต้ั่งจ่ำย
นอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ไม่ได้ก ำหนดไว ้แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรของเทศบำลโดยจัดซ้ือตำม
รำคำท้องตลำด โดยจ ำเป็นและประหยัด  

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตู้บำนเล่ือนกระจก 8,400 บำท

ค่าครุภัณฑ์ 8,400 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล  
ฯลฯ 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง,ไม้กวำด, ไม้ถูพืน้ 
ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ, น้ ำยำล้ำงจำน ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพือ่ใช้ส ำหรับปฏิบัติงำน กองกำรศึกษำ ฯ 
เช่น กระดำษ, ปำกกำ, ดินสอ ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ, ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

ค่าวัสดุ 95,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

งบลงทุน 8,400 บาท

วัสดุส ำนักงำน 40,000 บำท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

งบด าเนินงาน 2,623,518 บาท
ค่าตอบแทน 35,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิม่กำรครองชีพ
ชั่วครำว  ฯลฯ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก ่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดยค ำนวณ      
ต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินวิทยฐำนะ 168,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ให้แก่พนักงำนครูเทศบำล ต้ังจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป 

เงินเดือนพนักงำน 1,334,683 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล      
เมืองงำย โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 35,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,379,523 บาท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,503,041 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 804,840 บำท

งบบุคลากร 2,379,523 บาท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำร
เรียนรู้ส ำหรับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย เช่น กำรจัด
กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ ซ่ึงเป็นโครงกำรส ำคัญและ
เร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม ่และนโยบำยของรัฐบำล, 
โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน, โครงกำรเด็กน้อยกตัญญู, โครงกำรเยี่ยมบ้ำน, 
โครงกำรสำนสัมพันธ์ปฐมวัย,โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรนักเรียน (ในระดับ
ปฐมวัย)ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง ระเบียบ หนังสือส่ังกำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 88  
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศำสตร์ ที ่3

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย

20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร  ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก เช่น “โครงกำรกีฬำสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย”ฯลฯ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี 
พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่6  ที่
หน้ำ 90 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็น
ยุทธศำสตร์   ที ่3 

ค่าใชส้อย 1,048,950 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย

15,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ี2564  เพือ่ให้
เด็กและเยำวชนได้รับควำมรู้ควำมบันเทิง และส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมี
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เช่น กำรจัดกิจกรรมทำง
วิชำกำร, กิจกรรมกำรแสดงบนเวที, ค่ำของขวัญ,ของรำงวัลส ำหรับเด็ก ฯลฯ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที ่8 หน้ำ 91 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนและพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย

15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนและพิธีมอบใบ
ประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล   
เมืองงำย โดยกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กและพิธีมอบใบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำ    เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบำลต ำบลเมืองงำยเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี
พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับที ่10 
หน้ำ 92 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3 



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ค่าวัสดุ 1,539,568 บาท
วัสดุส ำนักงำน 35,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย

928,950 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
 ต ำบลเมืองงำย โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน, ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน      
(รำยหัว), ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน,ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูของ ศพด. ในสังกัด
เทศบำลต ำบลเมืองงำย ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564  ยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่13 หน้ำ 95 สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในเด็กปฐมวัย 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย เช่น กำรจัดกิจกรรมให้
ควำมรู้ผู้ปกครอง, กิจกรรมตรวจสุขภำพของเด็กนักเรียนเบือ้งต้น, กิจกรรม
ตรวจสุขภำพช่องปำกและฟัน กิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพต่ำงๆ อำท ิ
โครงกำรหนูน้อยฟันสวย และสุขภำพดีโครงกำรหนูน้อยสุขภำพดีออกก ำลังกำย
ตอนเช้ำ, โครงกำรประกวดหนูน้อยสุขภำพดี ฯลฯ ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
เทศบำลต ำบลเมืองงำย เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง ระเบียบ 
หนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่2 
หน้ำ 88 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำล 
ต ำบลเมืองงำย เช่น กระดำษ, ปำกกำ, ดินสอ, น้ ำด่ืม ฯลฯ 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในเด็กปฐมวัย ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย

20,000 บำท



จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) โครงกำรอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนเมืองงำย และโรงเรียนบ้ำนใหม ่โดยเป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎำคม 
2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที ่14 กรกฎำคม 2563 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) 
ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่
12 หน้ำ 94 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดประเด็นยุทธศำสตร์ที ่
3 

เงินอุดหนุน 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในเขตเทศบำล จ ำนวน 2 
แห่ง เพือ่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจถ่ำยโอน  เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 4110   ลงวันที่ 14 
กรกฎำคม 2563 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 
2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่5 หน้ำ 90

งบเงินอุดหนุน 2,500,000 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,504,568 บำท

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) 2,500,000 บำท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก ่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน
ได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร     
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ 
 ส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำร โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 226,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ 
โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน  12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 881,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 692,220 บาท
เงินเดือนพนักงำน 650,220 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,604,720 บาท

งบบุคลากร 692,220 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพือ่จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่นอัตรำเดือนละ 
6,000 บำท จ ำนวน 2 อัตรำ โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0023.3/ว 27963 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค บริโภคในเขตเทศบำล 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค บริโภคใน         
เขตเทศบำล เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่6 หน้ำ 98 สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ ส่ิงก่อสร้ำง ทัง้นี้ โดยถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎำคม  2563  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ
กิจกรรมต่ำง ๆ, กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข ฯลฯ 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 260,000 บำท

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

ค่าใชส้อย 585,000 บาท

ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร  
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรอง รวมทัง้ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่เป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เพือ่ให้
ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย ปลอดมลพิษทำงอำกำศ มีอำกำศทีดี่ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น         (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และด้ำนส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่3 หน้ำ 114 สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส  (สะอำด สวยงำม สุขภำพดี) 
เพือ่บริหำรจัดกำรในชุมชนสถำนทีร่ำชกำร สถำนทีท่่องเทีย่ว เพือ่ปรับปรุงให้  
น่ำอยู ่สะอำด สวยงำมและสุขภำพจิตทีดี่ ทีดี่ต่อชุมชน เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วง
ป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ล ำดับที ่1 หน้ำ 114  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 

โครงกำรตลำดสดน่ำซ้ือและอำหำรปลอดภัย 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตลำดสดน่ำซ้ือและอำหำรปลอดภัยโดยจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม ได้แก ่ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำอำหำร, 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม, ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและ อุปกรณ์, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม ฯลฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมำยระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วง ป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม  และคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 96 สอดคล้องกับ ประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 

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



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้ำนภัยเอดส์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจต้ำนภัยเอดส์ เพือ่จัด
กิจกรรมและรณรงค์ในวันเอดส์โรค เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที ่5 หน้ำ 97 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน โดยกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรใช้พลังงำนต่ำงๆ ให้แก่
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่2 หน้ำ 114 สอดคล้อง
กับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรำย หรือโรคอุบัติใหม่ 100,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรำย หรือโรค    
อุบัติใหม ่เพือ่ให้ประชำชนในเขตพืน้ทีม่ีควำมรู้มีควำมเข้ำใจ มีควำมปลอดภัย
จำกโรคติดต่ออันตรำย โรคอุบัติใหม ่ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 รวมถึงระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) ห้วงป ีพ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 15 
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3  

โครงกำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน 10,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธ์พืช ต้นไม ้
พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ  วัสดุเพำะช ำ  ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่น วัสดุกำรแพทย,์ 
น้ ำยำก ำจัดกล่ิน, น้ ำยำฆำ่แมลงวัน, วัคซีน, ทรำยอะเบต, น้ ำยำก ำจัดยุงลำย, 
จุลินทรีย ์ฯลฯ เพือ่ใช้ส ำหรับฆำ่เชื้อและดับกล่ินบริเวณทีม่ีปัญหำด้ำนกล่ิน และ
แมลงจำกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท

ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถ  ใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น ค่ำลงทะเบียน ในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก ่พนักงำนเทศบำล,     
พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ          
นอกรำชอำณำจักรให้แก่ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ักค่ำบริกำรจอดรถ  ณ ท่ำอำกำศยำนค่ำผ่ำน
ทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น วัสดุเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ 
กระดำษ  ฯลฯ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 50,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยค่ำเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 
หน่วยโดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
1) ในกรณีทีม่ีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม ่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่
น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย
2. เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ
3. ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ณ เดือน ธันวำคม 2562

ค่าครุภัณฑ์ 31,500 บาท
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก,แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูลกระดำษต่อเนื่อง, อุปกรณ์เพิม่เติมต่ำง ๆ ฯลฯ 

งบลงทุน 31,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ,เทปบันทึกเสียง 
กระดำษเขียนโปสเตอร์, พูก่ันและสี ฯลฯ 



2) ในกรณีทีม่ีหน่วยควำมจ ำ  แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม ่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 
หน่วย 
- มีจอภำพทีร่องรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ซ่อง 
VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth
โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ณ วันที ่12 พฤษภำคม 2563



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคทีม่ียุงลำยเป็นพำหะ 
เช่น กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุย์ุงลำย กำรควบคุมและ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคกำรพ่นสำรเคมี ฯลฯ เป็นไป ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่4 หน้ำ 97 
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 40,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงกำรกำรป้องกันและควบคุมโรคทีม่ียุงลำยเป็นพำหะ 50,000 บำท

ค่าใชส้อย 90,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 310,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำเช่น กิจกรรม
รณรงค์ กำรเผยแพร่ควำมรู้ รวมทัง้กำรเฝ้ำระวังโรคฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ ์
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  ล ำดับที ่2 หน้ำ 96 
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3 

งบด าเนินงาน 90,000 บาท



รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย  
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ  20,000 บำท จ ำนวน 
7 หมู่บ้ำน รวมเป็นเงิน 140,000 บำท ดังนี้
1.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองงำยเหนือ หมู่ที ่1 
   1.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   1.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท  

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 140,000 บำท

เงินอุดหนุน 140,000 บาท

เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV 80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้
- แบบสะพำยหลัง 
- เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบ 2 จังหวะ
- ก ำลังเคร่ืองยนต์ 5 แรงม้ำ
- ขนำดละอองฝอยไม่เกิน 30 ไมครอน
- ขนำดบรรจุสำรเคมี 12 ลิตร
- น้ ำหนักเคร่ืองไม่เกิน 12 กิโลกรัม
เป็นครุภัณฑ์ทีต้ั่งจ่ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ไม่ได้ก ำหนดไว ้แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรของ
เทศบำล โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด โดยจ ำเป็นและประหยัด

ค่าครุภัณฑ์ 80,000 บาท
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

งบลงทุน 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท



2.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองงำยใต้ หมู่ที ่2 
   2.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   2.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท    
3.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม ่หมู่ที ่3 
   3.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   3.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท   
4.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ข้อน หมู่ที ่4 
   4.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
4.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท  
   
 

5.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนม่วงง้ม หมู่ที ่9
   5.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
 ลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   5.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท                                                                                 6.
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสัน หมู่ที ่10                                             
6.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย 
ลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   6.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท 



7.คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนหนองบัว หมู่ที ่11
   7.1 โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 7,100 บำท
   7.2 โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถพิตร จ ำนวน 12,900 
บำท   
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิม่เติม รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ัง
กำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี2564 
ล ำดับที ่7 หน้ำที ่98 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำว ตำมโครงกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอ
เชียงดำว(สถำนทีก่ลำง) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และแก้ไขเพิม่เติม, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ ์
2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิตล ำดับที ่3 หน้ำ 100 
สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ ำเภอเชียงดำว(สถำนทีก่ลำง)

35,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 35,000 บาท
เงินอุดหนุน 35,000 บาท

โครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำย ุผู้พิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ โดยบูรณำกำรร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองงำย เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561 – 2565)  ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิต ล ำดับที ่2 หน้ำ 99 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

ค่าใชส้อย 10,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำร เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
ฯลฯ 

งบด าเนินงาน 472,000 บาท
ค่าตอบแทน 62,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว 
ฯลฯ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,090,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดยค ำนวณ ต้ัง
จ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน  12 เดือน   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนพนักงำน 642,300 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ี
ตำมต ำแหน่งและอัตรำที ่ก.ท. ก ำหนด โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบบุคลากร 1,799,100 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,799,100 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,271,100 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร   
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียง
รับรอง รวมทัง้ค่ำบริกำรซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่เป็นค่ำ
รับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที ่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 140,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำงอย่ำงใด เช่น จ้ำงเหมำ
บริกำรในกำรขุดลอกท่อและรำงระบำยน้ ำ ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

ค่าใชส้อย 215,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ ของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ 
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช่น กระถำงดอกไม้, พันธุพ์ืช, ปุย๋,       
พันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ, ยำปรำบศัตรูพืช  ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงรถยนต์ 
ฯลฯ 

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน, แบบพิมพ์กระดำษไข 
เขียนแบบ  ฯลฯ 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ,ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

ค่าวัสดุ 195,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ เช่น  ค่ำลงทะเบียนในกำร
ประชุม อบรมสัมมนำเพือ่พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้แก ่พนักงำนเทศบำล,     
พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ         
นอกรำชอำณำจักร ให้แก ่พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง
เดินทำง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำทีพ่ัก, ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน,         
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ, ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ฯลฯ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม่เติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 20,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 20,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม, แผ่นป้ำย, กระดำษ
เขียนโปสเตอร์, พูก่ันและสี ฯลฯ 



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์    
ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จ่ำยเป็นวัสดุสังเครำะห์จรำจร 
งบลงทุน 4,115,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ปูน, ดินลูกรัง, หินคลุก, ทรำย, หิน, เล่ือย    
ไขควง, กุญแจ, แปรงทำสี, เทปวัดระยะ
ไฟเบอร์ ฯลฯ 

วัสดุอื่น 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้ำ, บำลำทส์, สำยไฟฟ้ำ 
โคมไฟฟ้ำพร้อมขำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ            

วัสดุก่อสร้ำง 150,000 บำท

ค่าวัสดุ 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 448,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง  ๆ,ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น,ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯเช่น วัสดุต่ำง ๆ 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น
กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

ค่าใชส้อย 568,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานไฟฟ้าถนน 4,943,000 บาท
งบด าเนินงาน 828,000 บาท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนใหม-่สหกรณ์ ซอยเทศบำล 1 
หมู่ที ่3

666,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนใหม-่สหกรณ์ ซอย
เทศบำล 1 หมู่ที ่3  บ้ำนใหม ่  แยกจำกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนำดผิว
จรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว  276.00 เมตร หรือพืน้ทีใ่ช้สอย 
 ไม่น้อยกว่ำ 1,104  ตำรำงเมตร  พร้อมลูกรังไหล่สองข้ำงทำงกว้ำง 0.20-0.50 
เมตร  ตลอดควำมยำว  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำล
ต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) 
ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ล ำดับที ่9 หน้ำ 9  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบำล 16  หมู่ที ่2 86,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 16  หมู่ที ่2 
บ้ำนเมืองงำยใต้ ต่อจำกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปทำงทิศตะวันออก    
ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ยำว  36.00 เมตร หรือพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 144.00  ตำรำงเมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทำงกว้ำง 0.20-0.50 
เมตร  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำลต ำบลเมืองงำย
ก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) ห้วงป ี2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน ล ำดับที ่2 
หน้ำ 23  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่2

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 4,015,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิด จำกบ้ำน
นำงชมจันทร์  ใจทนัน ไปทำงทิศตะวันตก หมู่ที ่10

405,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำ
ปิด  หมู่ที ่10 บ้ำนสัน  ริมถนนสำยบ้ำนสันซอยเทศบำล1 (ช่วงที3่)จำกบ้ำน   
นำงชมจันทร์  ใจทนัน ไปทำงทิศตะวันตก กว้ำงภำยใน 0.30 เมตร ลึก 0.55
เมตร ควำมยำวรวม 133.00 เมตร พร้อมขยำยผิวจรำจรขนำดกว้ำง 0.50 เมตร
 ระยะทำง 133.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่
เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนดเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.2496 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่
2) ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำง
พืน้ฐำน ล ำดับที ่12 หน้ำ 24 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยเทศบำลซอย 25 หมู่ที ่1

478,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยเทศบำลซอย 25  หมู่ที ่1 บ้ำนเมืองงำยเหนือ  ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว  340.00 เมตร หรือพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่ำ 
1,360   ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำล
ต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) 
ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ล ำดับที ่1 หน้ำ 6   สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จำกบ้ำนนำยณัฐพล  
กันแก้ว ไปทำงทิศใต้ หมู่ที ่9

469,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูหมู่ที ่9    
บ้ำนม่วงง้ม ล ำเหมืองสำธำรณะ จำกบ้ำนนำยณัฐพล  กันแก้ว ไปทำงทิศใต้ 
ช่วงที ่1 แบบมีฝำปิด ขนำด กว้ำงภำยใน 1.00 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  ควำม
ยำว 39.00 เมตร  ช่วงที ่2 แบบไม่มีฝำปิด ขนำด กว้ำงภำยใน 1.00 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  ควำมยำว 100.00 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียดทีเ่ทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ล ำดับที ่4 หน้ำ 24  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝำปิด บ้ำน
นำยทองเยี่ยม แก้วโพธิ ์ ไปทำงทิศใต้ หมู่ที ่2

364,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝำ
ปิด หมู่ที ่2 บ้ำนเมืองงำยใต้ ริมถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข ชม.ถ.47-030 
จำกบ้ำนนำยทองเยี่ยม แก้วโพธิ ์ ไปทำงทิศใต้  ขนำดรำงกว้ำงภำยใน  1.20 
เมตร   ลึก 1.20 เมตร  ควำมยำวรวม 45.00 เมตร  พร้อมวำงท่อ คสล.ขนำด 
0.80  เมตร  จ ำนวน 5 ท่อน  และขยำยผิวจรำจรขนำดกว้ำง  0.80  เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ยำว 50.00 เมตร หรือพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่ำ 40.00      
ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำลต ำบล    
เมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปเป็นไป
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) 
ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ล ำดับที ่3 หน้ำ 23   สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูแบบมีฝำปิด จำกสำมแยกป่ำช้ำ           
บ้ำนหนองบัวถึงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนม่วงง้ม  หมู่ที ่11

590,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมี       
ฝำปิด หมู่ที ่11 บ้ำนหนองบัว ริมถนนสำยบ้ำนเมืองงำยเหนือ –บ้ำนหนองบัว 
ชม.ถ.47-001 (ช่วงที2่) จำกสำมแยกป่ำช้ำบ้ำนหนองบัวถึงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนม่วงง้ม  ขนำด กว้ำงภำยใน 0.30 เมตร  ลึก 0.55 เมตร  ควำม
ยำวรวม 232.00 เมตร พร้อมขยำยผิวจรำจรขนำดควำมกว้ำง เฉล่ียๆ 0.50 
เมตร ระยะทำง 232.00 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่
เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่
2) ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำง
พืน้ฐำน ล ำดับที ่18 หน้ำ 12  สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิด  หมู่ที ่10 162,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมี       
ฝำปิด หมู่ที ่10 บ้ำนสัน ริมถนนสำยเทศบำลซอย 1 จำกบ้ำนนำยพำยับ ชมพ ู 
ถึงศำลำอเนกประสงค์บ้ำนสัน กว้ำงภำยใน 0.30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ควำม
ยำวรวม 96.00 เมตร พร้อมวำงท่อ คสล.ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.30 เมตร 
จ ำนวน  1 ท่อน รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำลต ำบล
เมืองงำยก ำหนดเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (คร้ังที ่2) ห้วงป ี
2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน ล ำดับที ่
16 หน้ำ 12 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่2



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก 
เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ เขียนแบบ ประมำณรำคำ ก ำหนดรำยละเอียด
รำยกำรประกอบแบบ ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรด้ำนงำนอำคำรงำนถนน งำนสะพำน 
งำนสะพำนลอย งำนด้ำนวิศวกรรม งำนด้ำนกำร ผังเมือง งำนด้ำน
สถำปัตยกรรมงำนด้ำนภูมิสถำปัตย ์งำนด้ำนศิลปกรรมและงำนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
กับอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลต ำบลเมืองงำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ห้วงป ี2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพืน้ฐำน  ล ำดับที ่132 
หน้ำ 79

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงในเขตเทศบำลต ำบล
เมืองงำย 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง 100,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูแบบมีฝำปิด  บ้ำนนำยสมบูรณ์  กันทำ ไป
ทำงทิศตะวันออก หมู่ที ่4

645,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมี       
ฝำปิด  หมู่ที ่4  บ้ำนแม่ข้อน  ริมถนนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข ชม.ถ.
47-004 (มำริษำรีสอร์ท) จำกบ้ำนนำยสมบูรณ์  กันทำ ไปทำงทิศตะวันออก  
ขนำด กว้ำงภำยใน 0.30 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ควำมยำวรวม 417.00 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดทีเ่ทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   
  (พ.ศ.2561-2565)  ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ล ำดับที ่68 หน้ำ 57 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
1)ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง 
เช่น กำรจ้ำงเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลฯลฯ ทัง้นี้ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ กิจกรรมต่ำงๆ 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 640,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำร โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าใชส้อย 850,000 บาท

ค่าตอบแทน 85,000 บาท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 85,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้ โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 1,225,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว ้โดย
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 549,600 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 501,600 บำท

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,264,600 บาท
งบบุคลากร 549,600 บาท



จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ ,ค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำง ๆ 

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน "เมืองงำยสะอำด" 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน        
"เมืองงำยสะอำด" ซ่ึงเป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดเชียงใหม่และนโยบำย ของรัฐบำล เช่น กิจกรรมกำรประกวดหมู่บ้ำน
ปลอดขยะ, กิจกรรมท ำปุย๋หมัก, ท ำน้ ำหมักชีวภำพจำกเศษอำหำรขยะเปียก, 
กิจกรรมคัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ 
ระเบียบ หนังสือส่ังกำร อื่นทีเ่กี่ยวข้อง  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ห้วงปีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่2 หน้ำ 115 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของ
จังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 

2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปรับเกล่ีย ฝังกลบขยะมูลฝอยตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2 /
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2563 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่1 หน้ำ 115 สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรพัฒนำ ของจังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศำสตร์ที ่4                           
     ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร ภำยในวงเงิน ทีต้ั่งประมำณ
กำรไว้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์    
ขนำดใหญ ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือถังขยะโครงเหล็กพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ 480,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะโครงเหล็กพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์ จ ำนวน 80 
ตัว รำคำตัวละ 6,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน กว้ำง 80 ซม. x ยำว 
150 ซม. x สูง 80 ซม. พร้อมบำนประตูปิด-เปิด ด้ำนบน พร้อมติดป้ำย
ประชำสัมพันธ์ เป็นครุภัณฑ์ทีต้ั่งจ่ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
เนื่องจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ไม่ได้ก ำหนดไว ้แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ในกิจกำรของเทศบำล โดยจัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด โดยจ ำเป็นและประหยัด

ค่าครุภัณฑ์ 490,000 บาท
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น รองเท้ำบูท๊, ถุงมือยำง, เส้ือหนัง 
หมวก, ผ้ำปิดจมูก, เส้ือกันฝน ฯลฯ 

งบลงทุน 490,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเคร่ือง, แก๊สหุงต้ม ฯลฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี, ยำงรถยนต์ 
อะไหล่รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 180,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เช่น หิน, ทรำย, ปูน, ไม้ต่ำง ๆ, น้ ำมันทำไม ้
ทินเนอร์, สี, แปรงทำสี ฯลฯ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  อื่นๆ 
เช่น ถังเก็บขยะมูลฝอย,ไม้กวำด, แปรง, แก้วน้ ำ,จำนรอง,สบู่ อุปกรณ์ท ำควำม
สะอำด ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 290,000 บาท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะวิชำชีพให้กับประชำชน   
อยู่ดี มีสุข เช่น กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำอำชีพฝีมือแรงงำน 
ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ล ำดับที ่1 หน้ำ 80 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของ
จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว เช่น กำรเสริมสร้ำง
ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 102 สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะวิชำชีพให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร“TO BE NUMBER ONE”เพือ่ให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ         
ยำเสพติด ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 2956     
ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2558 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่
6 หน้ำ 103 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่5 

โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 10,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงกำร"TO BE NUMBER ONE" 10,000 บำท

งบด าเนินงาน 230,000 บาท
ค่าใชส้อย 230,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 230,000 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์
ระดับท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท ์ของคนในชำติ กำรจัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ เพือ่
สร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกทีดี่งำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์เป็นไปตำม 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 935 ลง
วันที ่6 มิถุนำยน 2557 ระเบียบ กฎหมำย หนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่7 หน้ำ 104 สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำย ุเช่น กำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรอภิปรำยสำระน่ำรู้ และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตผู้สูงอำย ุกำรดูแลรักษำสุขภำพ กิจกรรมนันทนำกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 
2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ล ำดับที ่2 หน้ำ 102 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพืน้บ้ำน โดยบูรณำกำรร่วมกับโรงเรียนในเขต
พืน้ทีใ่นเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย เช่น กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำ
เคร่ืองสักกำระล้ำนนำ, กำรท ำตุงล้ำนนำ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต  ล ำดับที ่8 หน้ำ 104 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 150,000 บำท

โครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพืน้บ้ำน 10,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

1. เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน ด ำเนินกำรจัดท ำแผนชุมชน 
กำรประชุมชี้แจงกำรจัดท ำและทบทวน แผนชุมชน และกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคมแผนชุมชน และสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณำกำร เพือ่น ำข้อมูลมำจัดท ำเป็น แผนพัฒนำท้องถิ่น รวมทัง้
ส่งเสริมกระบวน กำรประชำธิปไตยชุมชนต้ังแต่ระดับต ำบล สนับสนุนกำร
ปฏิบัติตำมแผนพัฒนำประชำธิปไตยของชุมชนโดยถือ ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553         2. 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำคมเพือ่เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น กำรระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำร
พัฒนำและเป็นกรอบในกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือส่ังกำรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
ห้วง ป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีดี่ 
ล ำดับที ่3 และ 4 หน้ำ 126 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  เช่น กำรจัด
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก กำรจัดอบรมให้ควำมรู้กิจกรรมกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตลอดจนกำรส่งผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำร
บ ำบัดรักษำหรือฟืน้ฟูสภำพฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึง ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่3 หน้ำ 103 สอดคล้องกับประเด็น
กำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำล 
และแผนชุมชน

15,000 บำท

โครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000 บำท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวนวัสดุกีฬำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกีฬำ เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล ฯลฯ เพือ่เป็นกำร
ส่งเสริม กำรออกก ำลังกำยเพือ่เสริมสร้ำงสุขภำพ

งบด าเนินงาน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ 10,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรพิธีสรงน้ ำพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์ 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพิธีสรงน้ ำพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหำ
รำชำนุสรณ์ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น  กำรจัดขบวนของ
หมู่บ้ำน/ชุมชน, กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำกำดมั่วครัวแลง, กำรแสดงคนตรี
พืน้เมือง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น เพือ่รักษำไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น ฯลฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 หน้ำ 107 สอดคล้องกับประเด็น
กำร พัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง เพือ่ส่งเสริมรักษำ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น กำร
ประกวดกระทงลอยน้ ำ,กำรประกวดกระทงใหญ่, ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น 
ฯลฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต  ล ำดับที ่2 หน้ำ 108 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

ค่าใชส้อย 160,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 160,000 บาท
งบด าเนินงาน 160,000 บาท



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ

25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
เช่น วันมำฆบูชำ, วันอำสำฬหบูชำ,วันเข้ำพรรษำ, วันวิสำขะบูชำ และกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ เช่น กำรท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม,่ 
งำนประเพณีสลำกภัตร ฯลฯ เพือ่อนุรักษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำม
ของท้องถิ่นและของชำติ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ ระเบียบ 
กฎหมำย หนังสือส่ังกำร อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพ
ชีวิต ล ำดับที ่5 หน้ำ 109 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิต 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก ่
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เช่น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ต่ำงๆ โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงกำรฟังเทศน์ ฟังธรรม
ในสถำนศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และ 
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ห้วงป ีพ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิต ล ำดับที ่9 หน้ำ 111 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 



รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรมัคคุเทศก์น้อยตำมรอยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว “โครงกำร
มัคคุเทศก์น้อยตำมรอยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช” เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนในเขตพืน้ที ่ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรท่องเทีย่ว
 หรือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว เช่น กำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร กำร
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ กำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม  
กำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ และกำรท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ กำรท่องเทีย่วเชิง
ประวัติศำสตร์ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ กฎหมำย หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ล ำดับที ่1 หน้ำ 82 สอดคล้อง กับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 

ค่าใชส้อย 20,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 20,000 บาท
งบด าเนินงาน 20,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร
เทพยวรำงกูร, พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกำลที ่9,     
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที ่9 และพระบรมวงศำนุวงศ์   
ทุกพระองค์เช่น กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 
0891.4/ ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น    
( พ.ศ.2561 –2565) ห้วงป ี2564ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ล ำดับที ่
2 หน้ำ 83 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำ ของจังหวัดเชียงใหม ่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่2 (ส ำนักปลัดเทศบำล)

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ฯ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ กฎหมำยหนังสือส่ังกำร
ทีเ่กี่ยวข้อง, ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 รวมถึง กฎหมำย ระเบียบ หนังสือ
ส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี64 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่3 หน้ำ 
118 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด ประเด็นยุทธศำสตร์ ที ่4 
(ส ำนักปลัดเทศบำล)

ค่าใชส้อย 35,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 35,000 บาท

งบด าเนินงาน 35,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน เพือ่เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินี ฯ ซ่ึง
เป็นโครงกำรส ำคัญและเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม ่ 
และนโยบำยรัฐบำล โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงปี 
พ.ศ. 2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ล ำดับที ่1 หน้ำ 117 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงกำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยคืนคลองสวยสุขใจเทีย่วท้องถิ่น 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยคืนคลองสวยสุขใจ
เทีย่วท้องถิ่น เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งเสริมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) ห้วงป ี2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ล ำดับที ่4 หน้ำ 118 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศำสตร์ ที ่4 (กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าใชส้อย 20,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000 บาท
งบด าเนินงาน 20,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบีย้ยังชีพคนพิกำร เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำร ให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิม่เติม รวมถึงหนังสือส่ังกำร       
 ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิต  ล ำดับที ่2 หน้ำ 112 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด
เชียงใหม ่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอำย ุเป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิม่เติม และหนังสือ ส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) 
ห้วงป ีพ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ล ำดับที ่1 
หน้ำ 112 สอดคล้องกับ ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่3 

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,476,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2561 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 8,666,400 บำท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

งบกลาง 11,837,739 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 460,000 บำท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 11,837,739 บาท

งบกลาง 11,837,739 บาท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกำรจรำจร 2,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร ทีป่ระชำชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหล่ียมหยุด
ตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้ง จรำจร กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกั้น
จรำจร แผงพลำสติกใส่น้ ำ เสำล้มลุกจรำจร เส้ือจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ 
ฯลฯ   ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน จ ำเป็น เร่งด่วนซ่ึงไม่สำมำรถ คำดกำรณ์ได้
ล่วงหน้ำ เพือ่ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม ที่
เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนกำรเกิดสำธำรณ
ภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย 
น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย และไฟป่ำ ฯลฯ เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 
2545, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 
2559 รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์รับรอง 
และท ำกำรวินิจฉัยแล้วและมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิง้ ขำดผู้อุปกำระ
ดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565 ) ห้วงป ี
พ.ศ.2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ล ำดับที ่3 หน้ำ 112 สอดคล้องกับประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม ่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 

ส ำรองจ่ำย 331,939 บำท

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช่วยพิเศษ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำท ำศพของพนักงำน  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำงของเทศบำล  ซ่ึงถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 101,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ โดยคิดในอัตรำไม่น้อยกว่ำ 
50%  ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ด้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2554 ,
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  เร่ือง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ เพือ่สนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลด ำเนินงำน
และบริหำร จัดกำรกองทุนหลักสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ.2552 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพือ่สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4 / ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหำคม 
2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรต้ังงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และเพิม่เติม (ฉบับที ่2)     
พ.ศ.2563

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับสมำคม ส.ท.ท. 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) เป็น
รำยปีในอัตรำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงในปีทีล่่วงมำแล้ว โดยไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้



จ ำนวน

จ ำนวนเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 86,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จปกติรำยเดือนลูกจ้ำงประจ ำ (ภำรกิจถ่ำยโอนจำก 
ร.พ.ช.) รำย นำยส ำรำญ  พรมแดน ลูกจ้ำงประจ ำ (ภำรกิจถ่ำยโอนจำก 
ร.พ.ช.) ต ำแหน่ง พนักงำนประสำนงำนชนบท สังกัดกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 514,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ประจ ำป ี2564 โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2502 มำตรำ 6 และกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542 
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 
สิงหำคม 2556, ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2556 และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 
กรกฎำคม 2561  โดยให้เทศบำลต้ังจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินรำยได้     
โดยไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมำรวม
ค ำนวณด้วย ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้



86,400
10,000

2,000

40,000

40,000
101,000
90,000

460,000
8,666,400

20,000

514,000

331,939
1,476,000

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,720 198,720

695,520 695,520
120,000 120,000

1,592,400 1,258,200 4,333,800

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

   เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

งบกลาง งบกลาง

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 86,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 8,666,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 1,476,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกำรจรำจร 2,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 101,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 460,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 40,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทยตำมข้อบังคับสมำคม ส.ท.ท.

40,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)

514,000

ส ำรองจ่ำย 331,939

เงินเดือนนำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครอง
ส่วท้องถิ่น

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รอง
นำยก

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี

678,360
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 804,840



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

84,000 95,280
72,000 34,000 226,000

642,300 650,220 5,334,000 8,593,963
168,000

248,160 248,160
42,000 42,000 246,000 372,000

5,000 65,000 105,000

7,000 7,000

10,000 144,000 330,000 514,000

42,000 72,000 218,400 368,400
90,000 10,000 10,000 125,000

10,000 20,000 40,000 85,000
900,000 260,000 734,000 2,484,000

40,000 40,000

10,000 10,000

20,000 20,000

5,000 5,000

10,000 10,000 130,000 160,000

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 11,280
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000 48,000
เงินเดือนพนักงำน 1,750,663 216,780
เงินวิทยฐำนะ 168,000
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000

35,000

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

30,000

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 10,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 10,000
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 130,000 460,000

ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

ค่ำซักฟอก

ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปก
หนังสือ

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

50,000

5,000 5,000
10,000

50,000 50,000

20,000

15,000

5,000 5,000

15,000

20,000 20,000

50,000

30,000

20,000 20,000

15,000 15,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000

โครงกำรตลำดสดน่ำซ้ือและอำหำรปลอดภัย

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

โครงกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วง
ปิดภำคเรียน

50,000

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
โครงกำร"TO BE NUMBER ONE" 10,000
โครงกำรกำรป้องกันและควบคุมโรคที่มี
ยุงลำยเป็นพำหะ

โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมือง
งำย

20,000

โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ
และพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย

15,000

โครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำน
และพิธีมอบประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย

15,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง

โครงกำรซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำ       
  สำธำรณภัย 30,000

โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค 
บริโภคในเขตเทศบำล



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

5,000 5,000

15,000 15,000

10,000 10,000

15,000 15,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000

100,000 100,000

40,000 40,000

10,000 10,000

30,000

15,000 15,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

โครงกำรเทศบำลต ำบลเมืองงำยคืนคลอง
สวยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น

โครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันส ำคัญ
ของชำติ

โครงกำรติดตำมและประเมินผลตำม
แผนพัฒนำฯ

โครงกำรท้องถิ่นงำม 3 ส.(สะอำด สวยงำม 
สุขภำพดี)

โครงกำรเทศบำลสัญจร

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
"เมืองงำยสะอำด"

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำง
อำกำศ

โครงกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 20,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำย โรคอุบัติใหม่

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

โครงกำรป้องกันและลดภำวะโลกร้อน

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 30,000

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ในกำร
พัฒนำองค์กร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

20,000

30,000

20,000

50,000 50,000

100,000 100,000

10,000

100,000 100,000

20,000 20,000

5,000 5,000

10,000 10,000

15,000 15,000

20,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติเทศบำลต ำบลเมืองงำย 20,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 30,000

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพงำนกู้
ชีพกู้ภัยเทศบำลต ำบลเมืองงำย 20,000

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพบุคลำกร

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย

โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 10,000
โครงกำรพิธีสรงน้ ำพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์

โครงกำรมัคคุเทศก์น้อยตำมรอยสมเด็จพระ
นเรศวรมหำรำช

โครงกำรรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้ำนภัยเอดส์

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะวิชำชีพ
ให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข

20,000



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

20,000

15,000 15,000

20,000 20,000

10,000

10,000 10,000

200,000 200,000

150,000

5,000

15,000 15,000

20,000 50,000 240,000 370,000

10,000

20,000 50,000 240,000 400,000

โครงกำรเสียภำษีร่วมกัน สร้ำงสรรค์ชุมชน 
สู่สังคมที่ยั่งยืน

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์
รำชสุดำฯ
โครงกำรอุ้ยสอนหลำน สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำน 10,000

โครงกำรนวัตกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผู้ป่วยเอดส์

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในเด็ก
ปฐมวัย ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย

20,000

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ 150,000

โครงกำรด ำเนินกำรศูนย์ปรองดอง
สมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น

5,000

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

50,000 10,000

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 50,000 40,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

20,000 20,000

15,000

25,000 25,000

10,000 10,000

928,950

568,000 20,000 140,000 828,000
20,000 50,000
80,000 60,000 200,000
5,000 20,000 190,000 250,000

100,000 10,000 115,000
300,000 154,200 604,200

10,000 10,000
50,000

20,000 30,000 80,000
10,000 30,000

1,504,568

10,000 10,000 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำล 
และแผนชุมชน

15,000

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ

ค่ำดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้และพวง
มำลำ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย

928,950

30,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 80,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกำย

150,000
วัสดุกีฬำ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 10,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

20,000

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,504,568

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 50,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วัสดุกำรเกษตร

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

170,000 170,000
10,000 10,000 30,000 50,000
20,000 20,000 250,000 375,000
10,000 40,000

85,000 85,000
350,000 350,000
50,000 50,000
30,000 30,000

102,400 102,400

40,200 40,200

12,000

8,400
11,000 22,000
27,500 27,500

22,000 22,000

4,300 4,300

10,000 10,000

9,500 9,500

480,000 480,000

110,000 10,000 130,000

80,000 80,000

ค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

วัสดุส ำนักงำน 75,000 10,000

ค่ำไฟฟ้ำ

วัสดุอื่น 30,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 12,000

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ตู้บำนเล่ือนกระจก 8,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 11,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
ถังขยะโครงเหล็กพร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV

ค่าวัสดุ

งบ
ด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงุทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

120,000

       42,500 42,500
       45,500 45,500

86,000 86,000

666,000 666,000

478,000 478,000

405,000 405,000

364,000 364,000

469,000 469,000

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเทศบำล 16  หมู่ที่ 2

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ 120,000

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำยบ้ำนใหม่-สหกรณ์ ซอยเทศบำล 1 หมู่ที่
 3
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำร
 Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
เทศบำลซอย 25 หมู่ที่ 1

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิด จำกบ้ำน
นำงชมจันทร์ ในทนัน ไปทำงทิศตะวันตก 
หมู่ที่ 10

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝำปิด บ้ำนนำย
ทองเยี่ยม แก้วโพธิ์ ไปทำงทิศใต้ หมู่ที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู จำกบ้ำนนำยณัฐพล กัน
แก้ว ไปทำงทิศใต้  หมู่ที่ 9

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

162,000 162,000

590,000 590,000

645,000 645,000

100,000 100,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิด  หมู่ที่ 10

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้
ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้
ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

รำยจ่ำยอื่น

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูแบบ
มีฝำปิด  จำกสำมแยกป่ำช้ำบ้ำนหนองบัว
ถึงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนม่วงง้ม 
หมู่ที่ 11

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูแบบ
มีฝำปิด บ้ำนนำยสมบูรณ์  กันทำ ไปทำง
ทิศตะวันออก  หมู่ที่ 4

ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงสถำนบันกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนที่เป็นกลำงในกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับบริกำร

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งบ
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

35,000 35,000

140,000 140,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน 2,500,000

55,000 190,000 9,478,700 45,000 1,914,720 14,066,000 48,500,000

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ ำเภอเชียงดำว(สถำนที่กลำง)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

รวม 11,837,739 230,000 8,384,421 2,298,420

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

2,500,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุน
งบเงิน
อุดหนุน


