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ยอดรวม

11,584,856
1,617,704

6,038,416
906,470
260,000

9,440,386
140,000
320,000

45,000

10,347,168
40,700,000

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

       โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลเมืองงาย และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 40,700,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็น
จ านวนรวมทัง้ส้ิน 40,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ดา้นบริหารทัว่ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงาน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป



ยอดรวม
0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน

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

(นายสราวุฒิ  วรพงษ์)

(ลงนาม)..................................................
(นายยงยุทธ  สุวภาพ)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายมีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ

รวมรายจ่าย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

346,421.00 395,089.00 340,000 11.76 % 380,000
45,806.15 47,763.15 45,000 2.22 % 46,000
92,976.00 97,648.00 93,000 2.15 % 95,000
485,203.15 540,500.15 478,000 521,000

3,627.80 7,216.80 3,000 0.00 % 3,000
1,941.00 2,237.00 1,500 0.00 % 1,500

266,340.00 281,470.00 220,000 13.64 % 250,000
0.00 0.00 0 100.00 % 500

640.00 550.00 500 0.00 % 500
5,030.00 4,285.00 4,000 0.00 % 4,000
1,400.00 1,220.00 1,000 0.00 % 1,000

0.00 5.00 0 0.00 % 0
9,450.00 1,950.00 5,000 -60.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,050.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,660.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,550.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพือ่การโฆษณา

430.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,991.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 194,840.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 164.90

     ภาษีป้าย 68,242.00
รวมหมวดภาษีอากร 442,282.45

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 324,231.00
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 49,809.45

ปี 2556 ยอดตา่ง (%)
หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอ เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ปี 2556 ยอดตา่ง (%)
รายรับจริง ประมาณการ

0.00 45,920.50 10,000 -50.00 % 5,000
0.00 2,000.00 0 0.00 % 0

24,770.00 25,326.00 24,000 4.17 % 25,000

10,520.00 9,760.00 10,000 0.00 % 10,000

3,100.00 3,100.00 3,000 0.00 % 3,000
640.00 674.50 500 0.00 % 500
135.00 135.00 500 -60.00 % 200

0.00 542.00 0 100.00 % 200
327,593.80 386,391.80 283,000 306,400

678,786.36 578,875.75 500,000 -10.00 % 450,000
678,786.36 578,875.75 500,000 450,000

60,500.00 56,700.00 30,000 -33.33 % 20,000
24,447.00 17,771.00 3,000 66.67 % 5,000
84,947.00 74,471.00 33,000 25,000

0.00 440,922.44 100,000 317.60 % 417,600
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 66,401.04
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 86,401.04

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 20,000.00

     ดอกเบีย้ 524,799.20
รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 524,799.20

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 245,732.90
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 405.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 510.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

27,152.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตาราง
เมตร

8,580.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,400.00
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560ปี 2556 ยอดตา่ง (%)
รายรับจริง ประมาณการ

13,756,785.93 14,251,605.24 13,000,000 5.38 % 13,700,000
1,870,437.35 1,881,919.74 1,700,000 0.00 % 1,700,000

246,849.27 246,323.20 120,000 0.00 % 120,000
737,113.22 822,095.11 750,000 0.00 % 750,000

1,002,620.07 1,416,069.11 1,250,000 4.00 % 1,300,000
26,121.62 26,026.75 20,000 0.00 % 20,000
58,040.00 41,128.70 50,000 -20.00 % 40,000

1,042,052.00 875,798.00 820,000 3.66 % 850,000
18,740,019.46 20,001,888.29 17,810,000 18,897,600

12,662,531.00 11,657,320.00 12,100,000 69.42 % 20,500,000
12,662,531.00 11,657,320.00 12,100,000 20,500,000
32,979,080.77 33,239,446.99 31,204,000 40,700,000รวมทุกหมวด 31,823,403.07

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

11,340,167.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 11,340,167.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,184,020.48
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,133.83
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีดิ่น

1,421,565.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,479,481.14
     ค่าภาคหลวงแร่ 21,945.97

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 199,224.66
     ภาษีสุรา 676,718.40

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 13,560,433.51
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,763,517.97



รวม 521,000 บาท
จ านวน 380,000 บาท

จ านวน 46,000 บาท

จ านวน 95,000 บาท

รวม 306,400 บาท
จ านวน 3,000 บาท

จ านวน 1,500 บาท

จ านวน 250,000 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 4,000 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 2,000 บาท

จ านวน 5,000 บาทค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการใกล้เคียงรับรับจริงทีล่่วงมาตามทีค่าดว่าจะได้รับ

ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมา
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

ประมาณการใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การ
โฆษณาประมาณการใกล้เคียงกับปีทีล่่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ภาษีบ ารุงท้องที่
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ภาษีป้าย

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีล่่วงมา

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 40,700,000   บาท  แยกเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลเมืองงาย

รายไดจ้ัดเก็บ



จ านวน 25,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 3,000 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 200 บาท

จ านวน 200 บาท

รวม 450,000 บาท
จ านวน 450,000 บาท

รวม 25,000 บาท
จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

รวม 18,897,600 บาท
จ านวน 417,600 บาท

จ านวน 13,700,000 บาท

จ านวน 1,700,000 บาท

จ านวน 120,000 บาท

จ านวน 750,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา
ภาษีสุรา

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่่านมา
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ดอกเบีย้
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่่านมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน
ครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ



จ านวน 1,300,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 40,000 บาท

จ านวน 850,000 บาท

รวม 20,500,000 บาท
จ านวน 20,500,000 บาทเงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่าย

โอนเลือกท า

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่่วงมา

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

ประมาณการสูงขึ้น เนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้ง
ให้ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทัว่ไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมด้วย



ป ี2557 ป ี2558

688,436 679,328 0 %

118,600 116,800 0 %

118,600 116,800 0 %

198,720 163,314 0 %

1,490,400 1,490,400 0 %

2,614,756 2,566,642

2,162,268 2,520,242 -0.75 %

133,302 67,200 8.11 %

109,200 126,466 3.68 %

498,140 630,000 18.86 %

150,180 88,260 -47.39 %

2,624,640

1,490,400

198,720

120,000

120,000

695,520

50,724

787,536

186,000

84,000

2,967,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 203,760 96,419

เงินประจ าต าแหน่ง 50,026 179,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 585,000 662,560

เงินเดือนพนักงาน 1,675,175 2,990,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 187,773 77,700

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

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

งานบรหิารทั่วไป

งบบคุลากร

ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลเมืองงาย
อ าเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

3,053,090 3,432,168

5,667,846 5,998,810

27,900 1,010,284 50 %

1,625 3,812.5 0 %

0 0 0 %

128,400 96,400 14.63 %

11,373 11,449 16.67 %

760 0 0 %

170,058 1,121,945.5

185,965 205,855 16.14 %

84,462 78,457 -12 %

0 0 66.67 %

0 0 -100 %

5,000

30,000

6,700,740

4,076,100

187,800

0

35,000

112,800

5,000

0

5,000

110,000

385,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ SAFETY ZONE 7,800 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 43,850 125,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 295,273 331,500

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 87,943 0

รวมค่าตอบแทน 230,569.5 158,400

ค่าเช่าบา้น 124,200 98,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,889 30,000

ค่าเบี้ยประชุม 2,437.5 5,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

9,100 20,000

รวมงบบคุลากร 5,326,374 6,630,999

งบด าเนินงาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,701,734 4,006,359



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 28,370 0 %

6,101 0 1,113.59 %

0 45,000 0 %

5,450 0 0 %

9,350 22,950 -60 %

0 14,865 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

20,710 0 0 %

0

0

0

10,000

5,000

0

5,000

0

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันา
องค์กร (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน แก่ คณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครู
เทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.2559

0 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันา
องค์กร(MK) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปกปอูงและเทดิทนูสถาบนัส าคัญของชาติ 9,990 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายในชีวติประจ าวนั 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการทศันศึกษาดูงานเชิงประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ 450 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 0 412



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 15,670 0 %

0 0 -65.73 %

0 46,000 0 %

63,230 0 0 %

0 0 100 %

107,727.44 106,913.44 0 %

137,350 188,400 0 %

0 0 -100 %

3,700 1,000 0 %

36,139 61,630 -4.98 %

0

0

100,000

0

100,000

5,000

0

150,000

150,000

200,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 32,170 105,240

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพส านักงาน
ทะเบยีนทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 35,000

ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา 700 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

96,119 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างวสัิยทศัน์และเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน สู่การ
พฒันาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557

0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 18,568 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพ
บคุลากร

100,000 291,760

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, บคุลากร
ทางการศึกษา, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

0 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

660,184.44 815,110.44

242,734 343,815 0 %

0 49,960 0 %

24,920 31,946 0 %

460 42,150 197.62 %

86,976.35 102,325.2 0 %

0 1,490 233.33 %

89,048 87,700 25 %

444,138.35 659,386.2

254,067.24 221,955.75 30.04 %

64,701 52,671.59 0 %

7,996 6,759 60 %

47,141.9 66,611.98 21.74 %

373,906.14 347,998.32

1,648,286.93 2,944,440.46

50,000

30,000

5,000

120,000

1,240,000

360,000

465,000

100,000

10,000

150,000

2,392,800

500,000

70,000

20,000

50,000

รวมค่าสาธารณปูโภค 264,994.87 396,830

รวมงบด าเนินงาน 1,540,468.02 2,206,942

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,017 12,500

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 24,915.6 57,500

ค่าไฟฟาู 195,163.04 276,830

ค่าบริการโทรศัพท์ 37,899.23 50,000

รวมค่าวัสดุ 439,983.65 404,800

ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 91,083 80,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,125 16,800

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 123,387.6 150,000

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 0 5,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 24,722 30,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 194,666.05 120,000

รวมค่าใช้สอย 604,920 1,246,912



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

0 17,000 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 74,900 0 %

0 0 -100 %

0 890,000 0 %

18,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 23,900 0 %

37,000

0

0

0

0

0

0

0

8,400

0

0

0

0

0

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,990 0

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส่งสัญญาณกระจายเสียงระบบหอกระจายข่าว
ไร้สาย

134,000 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ 0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซ้ือรถส่วนกลาง รถบรรทกุ(ดีเซล) ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

0 0

ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังตู้สาขาโทรศัพทพ์ร้อมอุปกรณ์ 0 0

ค่าจัดซ้ือพดัลมไอน้ า 0 30,000

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม 0 54,000

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก 0 6,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้บานเปดิทบึสูง 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเวลาท างานด้วยนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ 18,000 0

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน 0 15,000

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

0 44,000 100 %

0 4,200 0 %

0 6,800 0 %

0 0 100 %

0 12,000 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

89,471 200,000 -64.29 %

107,471 1,272,800

107,471 1,272,800

33,770 33,770 -14.29 %

0 0 0 %

33,770 33,770

33,770 33,770

0

0

16,000

0

91,600

10,000

0

0

3,200

17,000

30,000

0

30,000

91,600

30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 33,770 35,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 33,770 35,000

รายจ่ายอื่น 0 35,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ
 ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดิน และ/หรือ
ส่ิงก่อสร้าง

33,770 0

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครภุณัฑ์ 338,720 189,200

รวมงบลงทนุ 338,720 189,200

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 29,200 17,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 147,530 28,000

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 0

ค่าจัดเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 6,200

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 0 0

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 0

ค่าเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

63,000 43,000 -53.49 %

0 5,000 0 %

63,000 48,000

63,000 48,000

7,520,373.93 10,297,820.46

3,800 2,600 92.31 %

0 0 0 %

15,180 15,936 100.16 %

18,980 18,536

18,980 18,536

18,980 18,536

25,000

5,000

20,000

9,240,140

25,000

35,000

35,000

35,000

30,000

0

5,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,000 17,588

รวมค่าใช้สอย 25,000 17,588

รวมงบด าเนินงาน 25,000 17,588

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดเก็บ วเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

25,000 0

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

0 14,988

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 0 2,600

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไป 7,332,332.02 9,110,141

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงนิอุดหนุน 93,000 48,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 93,000 48,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 63,000 43,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 5,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

886,248 1,041,662 -11.13 %

35,000 0 0 %

42,000 42,000 8.11 %

158,280 180,390 -4.42 %

397,411 392,880 3.55 %

83,229 69,420 -45.17 %

1,602,168 1,726,352

1,602,168 1,726,352

11,550 27,650 0 %

0 0 -50 %

36,000 36,000 16.67 %

3,267.5 4,290 150 %

221 0 0 %

51,038.5 67,940

60,000

0

1,001,400

1,722,516

1,722,516

38,196

423,120

199,800

0

25,000

42,000

5,000

40,000

112,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,059 0

รวมค่าตอบแทน 61,044 96,000

ค่าเช่าบา้น 36,000 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 12,635 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

7,350 40,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 2,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,541,849 1,869,600

รวมงบบคุลากร 1,541,849 1,869,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 452,040 408,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 106,200 69,660

เงินประจ าต าแหน่ง 0 55,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 152,220 209,040

เงินเดือนพนักงาน 713,205 1,126,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 118,184 0

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบรหิารงานคลัง



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

51,370 77,400 0 %

5,415 6,002 378.93 %

69,120 0 207.69 %

25,449.29 14,274 20 %

40,350 52,650 -30.93 %

13,180 4,950 0 %

204,884.29 155,276

75,238.6 72,564 0 %

11,123.4 7,056.6 0 %

0 0 0 %

59,210 48,100 11.11 %

145,572 127,720.6

15,000

100,000

275,000

20,000

60,000

60,000

20,000

150,000

50,000

10,000

10,000

80,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 49,710 45,000

รวมค่าวัสดุ 131,706.6 145,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,073.6 10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 73,923 80,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,500 20,000

รวมค่าใช้สอย 148,371 266,500

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

33,350 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 86,868

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

60,120 6,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษร่ีวมกัน 
สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน

9,801 3,132

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 31,600 100,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

25,418 25,788 -16.67 %

25,418 25,788

426,912.79 376,724.6

0 22,000 0 %

0 3,400 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 3,000 3.23 %

0 28,400

0 28,400

47,227.5 0 0 %

47,227.5 0

47,227.5 0

562,000

25,000

25,000

22,000

0

0

0

25,200

25,200

3,200

0

0

0

0

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0

รายจ่ายอื่น 0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครภุณัฑ์ 10,900 30,400

รวมงบลงทนุ 10,900 30,400

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 0 4,300

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 3,100

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 23,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0 0

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 10,900 0

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค 21,535 30,000

รวมงบด าเนินงาน 362,656.6 537,500

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 21,535 30,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

2,076,308.29 2,131,476.6

9,615,662.22 12,447,833.06

17,738 145,080 4.98 %

886 20,360 -15.42 %

390,720 594,720 1.66 %

167,760 81,420 -29.64 %

577,104 841,580

577,104 841,580

0 0 0 %

0 1,950 0 %

0 1,950

0 0 0 %

11,584,856

2,309,716

615,600

12,180

168,360

10,000

847,704

847,704

51,564

10,000

10,000

0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 10,000

ค่าเช่าบา้น 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 10,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

รวมงบบคุลากร 550,800 853,620

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 167,760 73,284

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 550,800 853,620

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 14,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 383,040 605,556

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 0 160,380

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบบคุลากร

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 9,272,737.62 11,565,229

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงานบรหิารงานคลัง 1,915,405.6 2,437,500



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

0 8,800 0 %

0 16,190 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 24,990

0 26,940

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0

0

0

15,000

10,000

0

45,000

25,000

10,000

0

0

0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 16,000

ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 0 4,500

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ 0 5,500

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 93,000

งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 43,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 0 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 18,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 0 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 10,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

0 0

0 0

577,104 868,520

17,000 0 0 %

17,000 0

27,600 109,500 0 %

4,853 0 -40 %

9,577 20,000 0 %

30,965 29,545 0 %

0 0 0 %

0

0

0

892,704

0

30,000

30,000

120,000

0

0

30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุาย
พลเรือน

29,370 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เคร่ืองวทิยุคมนาคม
แบบสัเคราะหค์วามถี่

16,310 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและควบคุมไฟปาุ 500 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 26,318 30,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน 0 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

0 0

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทนุ 0 29,100

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 550,800 975,720

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 3,100

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 29,100



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 14,280 0 %

15,479.02 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

9,850 16,600 -9.09 %

98,324.02 189,925

12,850 32,780 66.67 %

72,857 83,973.6 30 %

1,000 1,850 0 %

21,100 20,000 133.33 %

26,223 29,500 66.67 %

0 0 0 %

134,030 168,103.6

249,354.02 358,028.6

0

0

40,000

100,000

355,000

100,000

0

5,000

360,000

0

50,000

70,000

10,000

130,000

715,000รวมงบด าเนินงาน 332,145.2 615,000

วสัดุอื่น 12,412 0

รวมค่าวัสดุ 152,083.9 230,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 12,520 30,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 30,325 30,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 89,676.9 100,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000

ค่าวัสดุ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,150 60,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,676.3 110,000

รวมค่าใช้สอย 180,061.3 385,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0 5,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนทมีกู้ชีพกู้ภยัของเทศบาลต าบลเมือง
งาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556

31,275 0

ค่าใช้จ่ายในการต้ังด่านตรวจและเฝูาระวงัในพื้นที่ 15,612 0

ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

44,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 40,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

15,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

20,000 0 0 %

0 0 100 %

35,000 0

35,000 0

284,354.02 358,028.6

861,458.02 1,226,548.6

0

0

0

0

0

1,617,704

725,000

10,000

10,000

10,000

0

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 416,925.2 629,500

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 967,725.2 1,605,220

รวมค่าครภุณัฑ์ 84,780 14,500

รวมงบลงทนุ 84,780 14,500

ค่าจัดซ้ือหวัฉีดแทน่ปนื พร้อมติดต้ังและอุปกรณ์ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 29,800 0

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 14,500

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่าโทรทศัน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 11,000 0

ครุภณัฑ์โรงงาน

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ัง 0 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องอินฟราเรด 29,480 0

ค่านาฬิกายาม 14,500 0

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

งบลงทนุ



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

230,110 291,900 -44.89 %

2,120 0 0 %

0 45,033 0 %

148,820 194,353 -33.55 %

18,000 24,000 -50.22 %

399,050 555,286

399,050 555,286

0 0 0 %

0 0

10,443 1,437 -41.67 %

0

336,360

537,780

537,780

10,644

148,776

42,000

35,000

5,000

5,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 39,050 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

รวมค่าตอบแทน 0 5,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

0 5,000

รวมงบบคุลากร 385,080 897,660

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,840 21,384

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 385,080 897,660

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,720 223,896

เงินเดือนพนักงาน 187,380 610,380

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,140 0

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

64,800 53,800 -28.57 %

15,250 11,442 -44.44 %

32,800 0 0 %

3,860 6,700 50 %

127,153 73,379

16,327 29,297 -12.5 %

0 4,510 33.33 %

6,200 14,870 0 %

22,527 48,677

149,680 122,056

28,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

50,000

265,000

80,000

25,000

20,000

35,000

180,000

30,000

40,000

25,000

3,000

0

3,000

0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจก 0 0

ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก 0 6,000

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 0 0

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 47,411 80,000

รวมงบด าเนินงาน 176,820.8 320,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 0 15,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 17,440 25,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 29,971 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 870 20,000

รวมค่าใช้สอย 129,409.8 235,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

30,289.8 45,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 40,000

ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปดิภาคเรียน 59,200 70,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 0 %

0 4,200 0 %

0 0 -100 %

28,000 4,200

0 0 0 %

0 0

28,000 4,200

576,730 681,542

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0

0

0

6,000

0

0

6,000

426,816

1,032,120

808,780

1,510,380

1,510,380

51,444

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0

รวมงบบคุลากร 0 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 0 0

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 160,900 12,200

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 722,800.8 1,229,860

ค่าก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 150,000 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 150,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 6,200

รวมค่าครภุณัฑ์ 10,900 12,200

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 10,900 0

ค่าเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 100 %

0 0

0 2,858 0 %

9,852 11,542 0 %

8,685 2,265 0 %

0 9,999 0 %

39,040 39,850 50 %

10,000 0 0 %

0 14,260 -100 %

33,800

10,000

15,000

0

33,800

0

0

60,000

12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและทนัตอนามัย 0 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 58,565 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทนัตอนามัยส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย 14,950 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
พฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

2,900 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพธิมีอบ
ประกาศนียบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย

0 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมน าความรู้ สู่การพฒันาเด็กปฐมวยั 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

17,985 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 100 %

9,960 0 0 %

508,600 576,720 4.77 %

586,137 657,494

20,641 28,969 40 %

1,010,896.28 976,065.28 -5.4 %

0 0 100 %

1,031,537.28 1,005,034.28

1,617,674.28 1,662,528.28

0 0 100 %

0 0

0 0

0

20,000

166,600

1,000,256

35,000

731,600

614,600

56,000

1,967,256

1,201,856

56,000

56,000

เงนิอุดหนุน

รวมงบลงทนุ 0 0

งบเงนิอุดหนุน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 0 0

รวมค่าครภุณัฑ์ 0 0

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 1,465,016.34 1,760,901

งบลงทนุ

วสัดุการศึกษา 0 0

รวมค่าวัสดุ 943,916.34 1,082,301

วสัดุส านักงาน 39,485 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 904,431.34 1,057,301

รวมค่าใช้สอย 521,100 678,600

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพนัธบ์ณัฑิตน้อย 14,500 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

412,200 586,600

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวยั 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

1,852,000 1,828,000 -8.23 %

1,852,000 1,828,000

1,852,000 1,828,000

3,469,674.28 3,490,528.28

4,046,404.28 4,172,070.28

385,980 303,690 2.87 %

42,000 31,500 100 %

42,950 0 0 %

7,500 0 0 %

478,430 335,190

478,430 335,190

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

1,696,000

1,696,000

6,038,416

5,229,636

1,696,000

417,970

0

0

42,000

375,970

10,000

0

10,000

417,970

รวมค่าตอบแทน 1,330 10,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,330 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 483,180 365,470

รวมงบบคุลากร 483,180 365,470

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 99,120 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 0

เงินเดือนพนักงาน 366,060 365,470

เงินประจ าต าแหน่ง 0 0

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 2,616,116.34 3,608,901

รวมแผนงานการศึกษา 3,338,917.14 4,838,761

รวมเงนิอุดหนุน 1,151,100 1,848,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,151,100 1,848,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,151,100 1,848,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

8,300 18,900 0 %

10,000 1,518 0 %

9,650 0 0 %

8,000 8,000 0 %

0 0 0 %

10,000 10,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

1,060 9,390 0 %

0 3,300 0 %

10,000

0

0

130,000

0

10,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภยัตลาดสดน่าซ้ือและอาหาร
ปลอดภยั

0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

2,200 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ทอ้งถิ่นร่วมใจต้านภยัเอดส์ 0 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภกัด์ิ รักษส่ิ์งแวดล้อม 10,000 0

0 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ 0 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและลดภาวะโลกร้อน 8,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ ทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 5,00010,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพนัธเ์พื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาล

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

2,250 12,300 0 %

49,260 63,408

9,983 23,600 0 %

4,300 0 0 %

3,280 2,580 0 %

0 0 0 %

12,270 0 0 %

29,833 26,180

79,093 89,588

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0

0 0

557,523 424,778

230,000

5,000

80,000

20,000

10,000

10,000

20,000

20,000

16,000

0

320,000

753,970

16,000

16,000

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 549,134 665,470

รวมค่าครภุณัฑ์ 10,900 0

รวมงบลงทนุ 10,900 0

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 10,900 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้คบุ๊ก 0 0

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รวมงบด าเนินงาน 55,054 300,000

งบลงทนุ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,490 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,524 80,000

วสัดุการเกษตร 1,400 10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

วสัดุส านักงาน 14,626 20,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,008 20,000

รวมค่าใช้สอย 30,200 210,000

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 5,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

64,346.8 68,404.8 0 %

47,450 0 0 %

0 0 0 %

10,000 0 0 %

121,796.8 68,404.8

121,796.8 68,404.8

90,000 72,500 -27.59 %

0 0 0 %

90,000 72,500

90,000 72,500

211,796.8 140,904.8

769,319.8 565,682.8

0

0

30,000

70,000

0

52,500

100,000

100,000

906,470

152,500

52,500

52,500

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 183,894.8 172,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 733,028.8 837,970

รวมเงนิอุดหนุน 90,000 72,500

รวมงบเงนิอุดหนุน 90,000 72,500

เงินอุดหนุนเอกชน 0 72,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 90,000 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 93,894.8 100,000

รวมงบด าเนินงาน 93,894.8 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภยั 0 0

36,394.8

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 47,500 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพชือาหารปลอดภยัสู่ผู้บริโภคที่ยั่งยืนและ
โครงการตลาดสดน่าซ้ือ (Clean food good tast)

10,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 0 %

0 105,300 -3.72 %

16,100 0 1,900 %

16,100 105,300

16,100 105,300

5,000 0 0 %

5,000 0

5,000 0

21,100 105,300

21,100 105,300

250,000

0

0

260,000

260,000

10,000

260,000

260,000

0

0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 236,244 260,170

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 236,244 260,170

รวมเงนิอุดหนุน 5,000 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 5,000 0

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 5,000 0

รวมงบด าเนินงาน 231,244 260,170

งบเงนิอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายนวตักรรมเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปวุยเอดส์ 0 500

รวมค่าใช้สอย 231,244 260,170

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 225,750 259,670

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติคนพกิาร 5,494 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

506,725 373,898 -35.34 %

12,540 0 0 %

0 13,883 0 %

692,280 1,003,440 2.44 %

221,760 148,260 -43.07 %

1,433,305 1,539,481

1,433,305 1,539,481

0 0 0 %

0 0 -50 %

28,800 28,800 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

28,800 28,800

1,055,760

42,000

0

517,370

10,000

1,687,166

1,687,166

72,036

48,800

0

5,000

28,800

5,000

รวมค่าตอบแทน 54,416 53,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,216 0

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบา้น 28,800 28,800

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

23,400 10,000

รวมงบบคุลากร 1,409,520 1,999,360

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 221,760 126,528

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,409,520 1,999,360

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 672,960 1,030,632

เงินเดือนพนักงาน 462,480 800,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 52,320 0

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

17,400 67,800 -50 %

2,480 5,405 0 %

36,100 2,150 0 %

7,050 0 -50 %

6,770 4,835 0 %

69,800 80,190

16,697 19,409 0 %

91,413 12,670 0 %

164,685.35 88,330.6 0 %

12,507 5,480 0 %

1,260 0 0 %

6,900 0 0 %

293,462.35 125,889.6

392,062.35 234,879.6

20,000

10,000

20,000

20,000

50,000

10,000

100,000

30,000

20,000

120,000

353,800

185,000

15,000

10,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 213,738.25 185,000

รวมงบด าเนินงาน 359,913.25 418,800

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,670 15,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 162,845.25 100,000

วสัดุการเกษตร 4,156 10,000

วสัดุส านักงาน 16,507 20,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,560 30,000

รวมค่าใช้สอย 91,759 180,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการรังวดัที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,930 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

22,904 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 20,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 48,925 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 0 %

8,000 5,000 0 %

0 28,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

11,950 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

19,950 33,500

19,950 33,500

1,845,317.35 1,807,860.6

0 0 0 %

0

0

0

0

0

0

0

2,040,966

0

0

0

0

30,000รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 0 30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,828,833.25 2,444,260

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครภุณัฑ์ 59,400 26,100

รวมงบลงทนุ 59,400 26,100

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 23,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู 0 3,100

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 14,900 0

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดฉีดหมึก 0 0

ค่าจัดซ้ือล้อวดัระยะ 4,900 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง แบบสะพาย 27,000 0

ครุภณัฑ์ส ารวจ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 0 0

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภณัฑ์ก่อสร้าง 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง พร้อมปนืฉีดน้ า 12,600 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

5,405.5 38,911.6 55.18 %

5,405.5 38,911.6

203,148.5 95,121.2 0 %

207,416.22 230,683.26 0 %

410,564.72 325,804.46

415,970.22 364,716.06

0 0 0 %

161,626 10,639.97 -80 %

161,626 10,639.97

52,453 0 0 %

402,547 0 0 %

0 0 0 %

1,269,710.34 0 0 %

1,396,600

1,366,600

1,696,600

300,000

200,000

100,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 445,500 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บา้นหนองบวั หมู่ที่ 11 0 0

โครงการก่อสร้างต่อเติมโครงการหลังคาส าหรับจอด
รถจักรยานยนต์

0 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

อาคารต่าง ๆ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 135,200 50,000

รวมค่าครภุณัฑ์ 150,200 50,000

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือพดัลมไฟฟาูเพดานแบบโคจร 15,000 0

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 310,304.5 300,000

รวมงบด าเนินงาน 310,704.5 1,210,655.03

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 104,539.5 100,000

วสัดุก่อสร้าง 205,765 200,000

รวมค่าใช้สอย 400 910,655

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400 880,655



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

500,000 0 0 %

0 1,412,000 0 %

0 0 -100 %

884,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

63,904 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

609,000 0 0 %

300,000 0 0 %

0

0

0

160,000

403,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 172,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 47,718.78 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสัน (หมู่ที่ 10) 22,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสัน หมู่ที่ 10 50,400 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บา้นสัน) 85,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสัน 50,000 0

โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ า 0 0

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 158,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 257,000 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

0 0

โครงการปรับปรุงอาคารของเทศบาลต าบลเมืองงาย 325,000 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 667,900 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 0 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 0 2,000,000

โครงการจัดสร้างเคร่ืองชั่งผลผลิตการเกษตรควบคุมด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์

0 0

โครงการก่อสร้างอาคารปอูมยามปฏบิติังานปอูงกันฯ 0 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 0 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 100 %

300,000 0 0 %

300,000 0 -100 %

111,000 0 0 %

0 357,000 0 %

0 0 0 %

0 207,500 0 %

0 635,000 0 %

440,000 0 0 %

0 0 7.46 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0

188,900

0

0

0

0

0

0

610,900

0

761,600

0

855,400

0

0

224,500โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 917,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 195,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 94,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและราวกันตกในชุมชนบา้นสัน หมู่ที่ 10

0 610,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินริมถนนสายบา้นใหม่ หมู่ที่ 3 0 796,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากล าหว้ยโปงุขาม
ถึงล าเหมืองเก๊าหา้ หมู่ 9

0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายพพิฒัน์
กุล ปญัญารังสี หมู่ที่ 10

235,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 0 136,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 232,612.51 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 0 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

675,000 0 0 %

599,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

900,000 90,000 0 %

0 0 -100 %

0 1,340,000 0 %

0 1,340,000 0 %

79,000 0 0 %

0 0 0 %

160,000 0 100 %

0 0 -100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

888,500

0

โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 0 275,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น (ประปาภเูขา) หมู่ที่ 1,2
 ต าบลเมืองงาย

34,000 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปาหมู่ 4 0 0

โครงการติดต้ังทอ่เหล็กและหวัรับน้ าดับเพลิง 0 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บา้นสัน หมู่ที่ 10 0 190,000

โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ าประปา หมู่ 10 0 0

โครงการก่อสร้างเรียงหนิยาแนวในล าเหมืองบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์บา้นใหม่ หมู่ที่ 3

241,000 0

โครงการก่อสร้างเรียงหนิยาแนวหว้ยโปงุขาม หมู่ที่ 1 840,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ
 หมู่ที่ 4

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหว้ยมะเดือย
 หมู่ที่ 4

835,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน 
บา้นแม่ข้อน หมู่ที่ 4

0 664,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ
 หมู่ที่ 3

0 0



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

87,500 128,500 0 %

7,733,114.34 5,510,000

7,894,740.34 5,520,639.97

0 69,024.58 -100 %

0 69,024.58

0 69,024.58

8,310,710.56 5,954,380.61

359,400 570,000 1.91 %

193,680 69,420 -17.2 %

553,080 639,420

553,080 639,420

165,720 163,620 0 %

165,720 163,620

4,093,400

0

0

0

0

4,103,400

52,908

586,512

5,800,000

150,000

150,000

639,420

639,420

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 170,340 150,000

รวมค่าตอบแทน 170,340 150,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 644,941 639,420

รวมงบบคุลากร 644,941 639,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 435,536 575,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 209,405 63,900

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,477,416.63 5,995,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมเงนิอุดหนุน 112,380.84 63,345

รวมงบเงนิอุดหนุน 112,380.84 63,344.97

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 112,380.84 63,345

รวมงบลงทนุ 6,054,331.29 4,721,000

งบเงนิอุดหนุน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,904,131.29 4,671,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

343,319 351,700 0 %

50,000 27,015 100 %

9,210 22,665 0 %

402,529 401,380

102,523 505 200 %

6,875 49,022 0 %

1,700 9,500 0 %

174,621.2 160,243.7 0 %

12,742 10,831 0 %

298,461.2 230,101.7

866,710.2 795,101.7

0 34,500 0 %

82,940 8,080 -80 %

55,000

20,000

385,000

200,000

50,000

10,000

60,000

460,000

950,000

340,000

20,000

10,000

0ค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 21,210 50,000

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 666,406.1 890,000

งบลงทนุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,423 20,000

รวมค่าวัสดุ 315,620.1 300,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,680 50,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 187,707.1 200,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 100,530 20,000

วสัดุก่อสร้าง 9,280 10,000

รวมค่าใช้สอย 180,446 440,000

ค่าวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,360 55,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 49,999 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 117,087 385,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

82,940 42,580

82,940 42,580

1,502,730.2 1,477,101.7

11,658,758.11 9,239,342.91

0 10,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

9,500 9,560 100 %

9,440,386

1,599,420

10,000

10,000

5,000

10,000

0

0

0

0

0

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาประสิทธภิาพแกนน าชุมชน 70,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาสตรีและครอบครัว 9,810 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อส่งเสริมอาชีพ
และพฒันาทกัษะวชิาชีพใหป้ระชาชนอยู่ดีกินดี

140,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

14,930 0

ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)

40,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ัง "ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนคนเมืองงาย" 19,750 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE" 500 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,332,557.1 1,579,420

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,638,806.98 10,018,680

รวมค่าครภุณัฑ์ 21,210 50,000

รวมงบลงทนุ 21,210 50,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

75,750 0 0 %

0 0 -100 %

0 107,000 0 %

69,974 40,000 0 %

9,900 10,000 0 %

0 30,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 3,479 -50 %

0 0 0 %

50,000

10,000

20,000

0

0

0

0

10,000

0

0

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ะดับ
ทอ้งถิ่น

0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ของศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลต าบลเมือง
งาย

12,106 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศการมะม่วง 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน 8,500 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาพื้นบา้น

0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

0 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม "การจัดการ
ประกวดกิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีรดน้ าด าหวัขอพร
ผู้สูงอาย"ุประจ าป ีพ.ศ.2558

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 109,500 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม "การจัดการ
ประกวดกิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีรดน้ าด าหวัขอพร
ผู้สูงอาย"ุ

0 70,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

3,996 8,000 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

70,000 53,120 -100 %

19,510 23,922 25 %

258,630 295,081

30,000 0 0 %

30,000 0

288,630 295,081

0 0 -100 %

ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 0 10,000

0

0

0

0

140,000

25,000

0

0

140,000

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 5,000

รวมงบด าเนินงาน 457,580 345,000

งบเงนิอุดหนุน

วสัดุก่อสร้าง 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0

รวมค่าใช้สอย 457,580 345,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพแกนน าชุมชน 0 70,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพฒันาสามป ีและแผนชุมชน

32,484 20,000

ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 0

ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการและศูนย์ปฏบิติัการปอูงกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเทศบาลต าบลเมืองงาย

0 15,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0

0 0

288,630 295,081

288,630 295,081

0 0 0 %

156,880 0 0 %

0 49,830 0 %

43,655 45,090 -100 %

0 0 0 %

200,535 94,920

19,990 20,000 0 %

19,990 20,000

0

0

140,000

140,000

0

0

50,000

0

0

20,000

20,000

50,000

วสัดุกีฬา 14,100 20,000

รวมค่าวัสดุ 14,100 20,000

รวมค่าใช้สอย 400,160 100,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพนัธ์ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพนัธ์ 40,335 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 148,070 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ ์ฯ 211,755 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 467,580 350,000

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 467,580 350,000

รวมเงนิอุดหนุน 10,000 5,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 10,000 5,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

220,525 114,920

220,525 114,920

25,950 10,000 0 %

50,000 29,800 -75 %

118,500 140,820 -33.33 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

18,200 14,800 25 %

212,650 195,420

70,000

70,000

50,000

20,000

25,000

0

20,000

0

100,000

215,000รวมค่าใช้สอย 467,000 390,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับพธิ ี/ ราชพธิี 54,415 0

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา และ
กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ

0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ

39,985 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระ
สถูป ฯ

120,000 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น

3,600 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 249,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 414,260 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 414,260 120,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

212,650 195,420

25,000 20,000 0 %

0 70,000 0 %

70,000 70,000 -100 %

95,000 160,000

95,000 160,000

307,650 355,420

0 0 0 %

0 10,000 0 %

0 10,000

0 10,000

0 10,000

528,175 480,340

0

20,000

215,000

235,000

20,000

20,000

0

15,000

15,000

15,000

0

320,000

15,000รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 5,200 15,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 991,460 615,000

รวมค่าใช้สอย 5,200 15,000

รวมงบด าเนินงาน 5,200 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ฯ 5,200 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 0 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว

งบด าเนินงาน

รวมงบเงนิอุดหนุน 105,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 572,000 480,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 80,000 70,000

รวมเงนิอุดหนุน 105,000 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 467,000 390,000



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

0 0 -100 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

4,400 0 -100 %

0 5,700 -25 %

24,400 5,700

10,519 6,000 50 %

10,519 6,000

15,000

0

0

0

0

15,000

15,000

15,000

วสัดุการเกษตร 7,820 10,000

รวมค่าวัสดุ 7,820 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 45,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาภารกิจการถ่ายโอน กรณีศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

0 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการ ปลูกผักสวนครัวร้ัว
กินได้ ปลอดสารพษิเศรษฐกิจพอเพยีง

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการเกษตรทฤษฎใีหม่
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

20,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการขยายพนัธุส์มุนไพรและผักพื้นบา้น 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

34,919 11,700

0 0 100 %

0 0

0 0

34,919 11,700

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

34,919 11,700

30,000

35,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

0

45,000

10,000

10,000

รวมแผนงานการเกษตร 27,820 60,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนินงาน 0 5,000

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 0 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปาุ รักษาแผ่นดิน 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว 0 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 27,820 55,000

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้

รวมเงนิอุดหนุน 0 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

รวมงบด าเนินงาน 27,820 55,000

งบเงนิอุดหนุน



ป ี2557 ป ี2558ป ี2556 ป ี2559 ยอดต่าง (%) ป ี2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

200,951 179,553.92 0.46 %

0 0 100 %

0 0 100 %

75,000 79,500 0 %

206,436 41,989 60.37 %

183,470.57 178,918.64 -1.22 %

0 0 0 %

377,679 360,000 2.07 %

8,376 14,236 29.03 %

1,051,912.57 854,197.56

1,051,912.57 854,197.56

1,051,912.57 854,197.56

1,051,912.57 854,197.56

28,876,339 29,398,096.21

191,468

108,000

1,708,800

7,502,400

219,000

10,347,168

10,347,168

20,000

390,000

5,000

202,500

รวมทกุแผนงาน 26,700,640.11 31,204,000 40,700,000

10,347,168

10,347,168รวมงบกลาง 1,026,320.37 1,052,970

รวมแผนงานงบกลาง 1,026,320.37 1,052,970

รวมงบกลาง 1,026,320.37 1,052,970

รวมงบกลาง 1,026,320.37 1,052,970

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 348,490 382,080

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 8,376 15,500

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 238,720.57 205,000

เงินช่วยพเิศษ 0 5,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 69,500 108,000

ส ารองจ่าย 40,587.8 119,390

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 0 0

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 320,646 218,000

งบกลาง

งบกลาง



  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     

เทศบาลต าบลเมืองงาย 

อ าเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 9,240,140 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,700,740 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  ตามอัตรา ดังนี้ 
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 27,600 บาท จ านวน 1 อัตรา  
    เป็นเงิน 331,200 บาท  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 15,180 บาท จ านวน 2 อัตรา  
    เป็นเงิน 364,320 บาท  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี 
ตามอัตรา ดังนี้ 
 1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท  
     จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท โดย ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
 2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตรา เดือนละ 3,000 บาท 
     จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      

      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี 
ตามอัตรา  ดังนี้ 
 1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จ านวน 1 อัตรา 
     เป็นเงิน 48,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน        
 2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท  
     จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
        

      

 

  



      
 
 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

 
 

จ านวน 

 
 

198,720 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี /  
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามอัตรา  ดังนี้ 
 1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท 
     จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 115,920  บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12  เดือน 
 2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  6,900  บาท 
     จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,800  บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12  เดือน      

      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,490,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
  1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180  บาท 
      จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 182,160  บาท   
  2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา เดือนละ 12,420 บาท 
     จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040 บาท    
  3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660  บาท 
      จ านวน 10 อัตรา เป็นเงิน  1,159,200  บาท 
 

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,076,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,967,840 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   

ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหาร ต าแหน่ง   
นักบริหารงานเทศบาล, เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
การศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ฯลฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  
12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝุายอ านวยการ โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

          



 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
 

จ านวน 

 
 

787,536 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 50,724 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

    งบด าเนินงาน รวม 2,392,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 187,800 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 30,000 บาท 

      

    1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
    เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
    ต าแหน่ง สายงานผู้บริหาร  ฯลฯ  จ านวน  20,000  บาท 
2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
    ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ 
    มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
    อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
    ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  จ านวน  10,000  บาท 

      

      ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ฯลฯ 

      



      
 
 
ค่าเช่าบ้าน 

 
 

จ านวน 

 
 

112,800 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบ านาญ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  385,000 บาท 

      

    1) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  จ านวน 25,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ เอกสารรูปเล่ม  
    อ่ืนใด  เช่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    แผนพัฒนาสามปี แผนอัตราก าลังสามปี ฯลฯ  
2) ค่าซักฟอก  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่าง ๆ เช่น ผ้าระบาย  
    ผ้าปูโต๊ะ,ผ้าม่าน ฯลฯ   
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ 
    เผยแพร่กิจกรรมในวาระส าคัญต่างๆ   
4) ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 250,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ 
    ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  
    ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าบริการก าจัดปลวก การจ้างเหมารักษาความ 
    ปลอดภัยสถานที่ราชการ การจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ การจ้าง 
    เหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทาง 
    ราชการ การจ้างครูฝึกสอน  ออกก าลังกาย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ   
    ทั้งนี ้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1452 ลงวันที่  
    27 พฤษภาคม 2541 
5) ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
    จ านวน  70,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์ 
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 
    2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร    
    การบริหารแนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพล าดับที่ 6 หน้า 65 

      

    

    
 

 



      
 
 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

 
 

จ านวน 

 
 

110,000 

 
 
บาท 

      

    1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน  20,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่าอาหาร  
    ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง 
    รับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่า  
    รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน  
    เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ  
    คณะบุคคล 
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม  จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยง 
    รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
    มหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร  
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ 
    เอกชน ฯลฯ ทั้งนี ้รายการที่ 1) และ 2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ที ่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 , หนังสือกระทรวง 
    มหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 252  ลงวันที่ 22 มกราคม 2553  
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี / ราชพิธี   จ านวน  60,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี / ราชพิธี เพ่ือถวายความจงรักภักดี 
    ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เช่น การจัดงาน 
    เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันปิยมหาราช  ฯลฯ การจัดกิจกรรมและ 
    โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชนไทย 
    ทั้งชาติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ห้วงปี พ.ศ.2560  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา 
    ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ  ล าดับที่ 4 หน้า 44 
    สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง 
    สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้ 
    พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   (ส านักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา) 
 

      

      

 
 
 
 
 

      



 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย 
ส าหรับผู้ประสพภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (วันที่ 18 มีนาคม)  
เช่น การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร การคัดเลือกและมอบรางวัล ให้แก่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานดีเด่น  
และ/หรือ การแข่งขันกีฬาภายใน การรณรงค์เพ่ือท าความสะอาดส านักงาน ฯ  
และพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงป ี 
พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารแนวทางการเสริมสร้าง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 4 หน้า 68 สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย “โครงการเทศบาลสัญจร บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ประจ าปี 2560” โดย เทศบาลจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดย
บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คืนความสุขให้กับ
ประชาชน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับ
ที ่5 หน้า 68 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

      

        
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

 
 

จ านวน 

 
 

10,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกปูองและเทิดทูน 
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึง 
เป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ 
สามัคคีของคนในชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็น
โครงการส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ
นโยบายของรัฐบาล  และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2560–2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา  ล าดับที่ 4 หน้า 57 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร(MK) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนา
องค์กร (MK) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงาน
เทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน ได้มีเวทีส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานต่าง ๆ และ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

จัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ์ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม  ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วง
ป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 2 หน้า 64 สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      



        
 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

 
 

จ านวน 

 
 

100,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ส าหรับผู้บริหาร ฯ , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นโครงการ
ส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของ
รัฐบาล  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ , ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม  ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วง
ป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 2 หน้า 64 สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ )โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที ่มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0890.4/468 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2556 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วง
ป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 7 หน้า 69 สอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม 
 

      

        
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

 
 

จ านวน 

 
 

150,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร ส าหรับนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี , 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ประธานสภาเทศบาล , 
รองประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาล ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ของเทศบาล หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลหรือ 
ผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล และได้ก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการจากเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,ค่าพาหนะ , 
ค่าเช่าที่พัก ,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ฯลฯ ทั้งนี ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2558 รวมถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิกสภา
เทศบาล ฯ ,พนักงานเทศบาล ฯ,ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

      

        ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา เพ่ือมอบให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์หรือศพผู้มีเกียรติตามแต่กรณีในนามของเทศบาล
เป็นส่วนรวม ตามความเหมาะสมและประหยัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0407 / ว 1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530 

      

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง  ๆ , ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

          



 
 
ค่าวัสดุ 

 
 

รวม 

 
 

465,000 

 
 
บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 120,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ,เครื่องเขียน ,แบบพิมพ์ต่าง ๆ

,น้ าดื่ม ,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เช่น หนังสือพิมพ์  ฯลฯ 
      

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น ปลั๊กไฟฟูา ,หลอดไฟฟูา, บาลาทส์

, สายไฟฟูา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ,ช้อนส้อม,แก้วน้ าจาน

รอง ,แปรง ,ไม้กวาด ,ไม้ถูพ้ืน ,ผงซักฟอก ,น้ ายาล้างห้องน้ า ,น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 
      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน

,หัวเทียน ฯลฯ 
      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล,น้ ามันเบนซิน ,
น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กัน

และส ีฯลฯ 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,เทปบันทึก

ข้อมูล,ตลับผงหมึก ,กระดาษต่อเนื่อง ,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ,ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 

      ค่าไฟฟูา จ านวน 360,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส านักงานเทศบาล ฯ อาคารส านักงานอ่ืน  ๆ และค่าไฟฟูา

สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯ 
      

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าบริการโทรศัพท์ 

 
 

จ านวน 

 
 

50,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส านักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาและปลัดเทศบาล  ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลใน
การติดต่อราชการต่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ในกรณีงานเร่งด่วนหรืองาน
ที่มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ ฯลฯ 

      

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ,ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์,

ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ 
      

   

    
 

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน       70,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าบริการปรับปรุงเว็บไซต์,
ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในส านักงาน,ค่าบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ฯลฯ ที่ใช้
ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

    งบลงทุน รวม 91,600 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 91,600 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน จ านวน 37,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้  
 1. เป็นราคารวมค่าติดตั้ง  
 2.ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
    อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
 3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น 
    และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุุนละออง 
     และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
 5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์โดยมีคุณลักษณะ  
    เฉพาะครุภัณฑ์ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ณ เดือน 
    สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี  
    พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารแนวทางการ 
     

      

 



 
 
    ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 10  
    หน้า 72สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี 
    ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

        ค่าจัดซื้อตู้บานเปิดทึบสูง จ านวน 8,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเปิดทึบสูง จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด ยาว 91.4 ซม.  
x กว้าง 45.7 ซม. x สูง 183 ซม. โครงตู้ท าจากเหล็ก ชั้นวางเอกสารท าจากเหล็ก
แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลเพื่อให้บริการประชาชนโดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยจ าเป็นและประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน ล าดับ
ที ่3 หน้า 70  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 16,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1 เครื่อง 
 ราคากลางเครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  
     ( 2 core ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
     3.3 GHz ความจ า จ านวน 1 หน่วย 
1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่ 
     น้อยกว่า 4 GB      
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า   
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid State disk  
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
1.4 มี DVD - RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
1.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ  
     10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 

      



 
 
1.6 มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
1.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   
     600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน  1  หน่วย 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 2 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

        ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 17,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน   ดังนี้  
1.1 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
1.2 ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
1.3 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
1.4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย  
     กว่า 1 ช่อง 
1.5 มีช่องเชื่อมต่อระบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100  
     Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.6 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
1.7 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที่ (ppm)  
1.8 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที่ (ppm) 
1.9 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี) ได ้
1.10 มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
1.11 มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
1.12 สามารถถ่ายเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
1.13 สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
1.14 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
1.15 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
       ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  

      



 
 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 2 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

          
 

      

        ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 3,200 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
1.1 มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts)  
1.2 สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
         โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 2 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
 

      

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และน าผลการประเมินมาประกอบการขอก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) โดยการจ้างสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เป็นกลาง ในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

      



ผู้รับบริการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562)ห้วงปี พ.ศ.
2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการเสริมสร้างให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 8 หน้า 69 สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

    งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลแม่นะ โครงการจัดตั้งสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเชียงดาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วง
ป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 9 หน้า 66 สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม  

      

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว  โครงการงานรัฐพิธีเพ่ือ
ถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ  
2560 โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ ล าดับ
ที ่6 หน้า 45 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
 
 

      

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 
 

รวม 

 
 

35,000 

 
 
บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ
พัฒนาระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหาร งานให้มีประสิทธิภาพ อัน
จะท าให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการด าเนินการแก้ไขปัญหา สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ล าดับที่ 2 หน้า 67 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) ห้วงปี  พ.ศ.2560  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณชีวิต แนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ล าดับที่ 1 หน้า 56  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม  
 
 
 
 
 

      



 
 

  งานบริหารงานคลัง รวม 2,309,716 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,722,516 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,722,516 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,001,400 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าฝุาย

บริหารงานคลังจ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 199,800 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า ตาม

ต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 423,120   บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณ    

 ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 38,196   บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ     

 ชั่วคราว ฯลฯตามอัตราท่ีก าหนดไว้  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 562,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่สามารถเบิก 
จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ทั้งนี ้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่าย 
 

      

 



 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ ทั้งนี ้ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ทั้งนี ้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

    1) ค่าจ้างเหมาบริการ                          จ านวน  90,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้  
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4 / ว 1452  

   ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                     จ านวน  10,000  บาท   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น การประชาสัมพันธ์ 

   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปูาย 

   ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม 

   มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  

      

             



 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน  สู่สังคมที่
ยั่งยืน 

จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “โครงการเสียภาษีร่วมกัน สร้างสรรค์
ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน” โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ,การมอบใบประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับผู้เสียภาษี
ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ตระหนักถึง
หน้าที่ในการเสียภาษี และให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเพ่ิมข้ึน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  ล าดับที่ 8 หน้า 66 สอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน การพัฒนาระบบข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.
2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 7 หน้า 65 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2558 

      

            



 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
 

จ านวน 

 
 

60,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ฯ  
ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

      

         ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ,ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ,เครื่องเขียน ,แบบพิมพ์  

สมุดบัญชี ,ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน      10,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล ฯลฯ       

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  

พู่กันและสี ฯลฯ 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,เทปบันทึก

ข้อมูล ,กระดาษต่อเนื่อง ,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ,
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 25,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ,ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ,

ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ เพ่ือในการติดต่อราชการต่าง ๆ 
      

    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
งบลงทุน 

 
 

รวม 

 
 

25,200 

 
 
บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,200 บาท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  1
เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
     ( 4 core )  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ 
     นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7  GHz ความจ า จ านวน 1 หน่วย 
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่ 
     น้อยกว่า 6 MB 
1.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างไดอย่างหนึ่ง  
     หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1.3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
      1.3.2 มีหน่วยประมวลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล 
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
      1.3.3 มีหน่วยประมวลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก  แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
1.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่ 
     น้อยกว่า 4 GB      
1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid State disk  
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
1.4 มี DVD - RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
1.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ  
     10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
1.6 มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
1.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   
     600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน  1  หน่วย 
 

      



 
 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์   
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 2 หน้า 70  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

   

 
 

        

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
1.1 มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts)  
1.2 สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
         โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 2 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 3,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 892,704 บาท 

    งบบุคลากร รวม 847,704 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 847,704 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 168,360 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,180 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 615,600 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้  โดย 

ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 51,564 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ฯลฯ ตามอัตราที่ก าหนดไว้  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12       
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ  ทั้งนี้  ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เก่ียวข้อง  

      

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้สอย 

 
 

รวม 

 
 

10,000 

 
 
บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น

การประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 

      

      ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ,เครื่องเขียน ,แบบพิมพ์

ต่าง ๆ ฯลฯ 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ,เทป

บันทึกข้อมูล  ,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ,ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

รวม 

 

725,000 

 

บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 715,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น การจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0313.4 / ว 1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ,การจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3 /658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ฯลฯ 

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมไฟปุา ซึ่งเป็นโครงการส าคัญ
และเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของ
รัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ.2560–2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ล าดับที่ 5 หน้า 61 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ประกอบ ด้วยกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การตั้งจุดบริการประชาชน ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดท าปูายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ปรากฏใน 

      



 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562)ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับที่ 4 หน้า 49 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

        ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.)เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ล าดับที่ 3 หน้า 49 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
เทศบาลหรือผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล และได้ก าหนดให้
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล เช่น  สมาชิก อปพร.กรณี
เดินทางไปฝึกอบรมหรือมีค าสั่งให้เดินทางไปราชการ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก ,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที ่2 ) พ.ศ. 2558 รวมถึง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการ   อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

        
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 
 

จ านวน 

 
 

5,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนา   
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ล าดับที่ 9 หน้า 51 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ,ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท 

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน        100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยาง

ใน, หัวเทียน  ฯลฯ 
      

   

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 130,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล, น้ ามันเบนซิน ,น้ ามันหล่อลื่น 
      

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัสดุการแพทย์ ,ถุง

มือ,ส าล,ี ผ้าพันแผล ฯลฯ  
      

      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 70,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือ

ดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและการ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งน้ า,ท่อดูดน้ าดับเพลิง ,หัวฉีดน้ า

ดับเพลิง ฯลฯ 
      

 



    
 

งบลงทุน 

 

รวม 

 

10,000 

 

บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 808,780 บาท 

    งบบุคลากร รวม 537,780 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 537,780 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 336,360 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี   ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้       
ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 148,776 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 10,644 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ฯลฯตามอัตราท่ีก าหนดไว้ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 265,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าใน 
เวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1562  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2550 

      

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าใช้สอย 

 
 

    รวม 

 
 

180,000 

 
 
บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 35,000 บาท 

      

    1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                   จ านวน  15,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ , การจัดท าปูาย     
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ  
2) ค่าจ้างเหมาบริการ                        จ านวน   20,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง 
    หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ 
    สิ่งก่อสร้าง 

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน / นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ ให้มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับ
ที ่4 หน้า 38 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ ที ่2 ) พ.ศ. 2558 

      

        
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
 

จ านวน 

 
 

40,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ฯ
ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตาม กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

      

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ , ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงาน กอง

การศึกษา ฯ เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ 
      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง,ไม้กวาด,    ไม้ถูพ้ืน ,

ผงซักฟอก ,น้ ายาล้างห้องน้ า ,น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึก

ข้อมูล  ฯลฯ 
      

   

     

    งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,000 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดยาว 88 ซม.x กว้าง 
40.6 ซม. x สูง 87.2 ซม. จ านวน 1 หลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลโดย
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยจ าเป็นและประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การ  

      

 



 
 
ปฏิบัติงาน ล าดับที่ 3 หน้า 70  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

        ค่าจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเสริ มข้าง ขนาด 42.7 ซม. x กว้าง 66.9 ซม. x สูง 
75 ซม.   จ านวน  1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลโดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด  โดยจ าเป็นและประหยัด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-
2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน  ล าดับ
ที่  3 หน้า  70  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

รวม 

 

5,229,636 

 

บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,510,380 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,510,380 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,032,120 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผูดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    

เมืองงาย โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ก าหนดวัตถุประสงค์ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 426,816 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณ    

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 51,444 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว  ฯลฯตามอัตราท่ีก าหนดไว้ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,967,256 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 33,800 บาท 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 33,800 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  ทั้งนี้ ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      ค่าใช้สอย รวม 731,600 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเช่น “โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย” ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ห้วง
ปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการ 

      



 
 
พัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับที่ 8 หน้า 39 สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล         
เมืองงาย เช่น การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งเป็น
โครงการส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ
นโยบายของรัฐบาล  ,โครงการส่งเสริมการอ่าน ,โครงการเด็กน้อยกตัญญู ,
โครงการเยี่ยมบ้าน ,โครงการสานสัมพันธ์ปฐมวัย ,โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน(ในระดับปฐมวัย)ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับที่ 12 หน้า 41 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ  
และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน  12,000  บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับ
ที ่14 หน้า 41 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น 

      



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา              
จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน  60,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความบันเทิง และส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เช่น การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการแสดงบนเวที,ค่าของขวัญ ,ของรางวัล
ส าหรับเด็ก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ ล าดับที่ 11 หน้า 40 สอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ,กิจกรรมตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียน
เบื้องต้น , กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน กิจกกรมตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ อาทิ โครงการหนูน้อยฟันสวย และสุขภาพดี , โครงการ
หนูน้อยสุขภาพดีออกก าลังกายตอนเช้า, โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพ
ดี ฯลฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลเมืองงาย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนา    
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับ
ที ่3 หน้า 38 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

            



 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
 

จ านวน 

 
 

614,600 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายตั้งจ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 1507ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุก
ระดับ ล าดับที่ 1 หน้า 37 และล าดับที่ 5 หน้า 38 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

      

      ค่าวัสดุ รวม 1,201,856 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด  

เทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, น้ าดื่ม ฯลฯ 
      

      ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,000,256 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง  และโรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 2 แห่ง เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.4/
ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ล าดับที่ 6 หน้า 39 

      

      วัสดุการศึกษา จ านวน 166,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ         
ถ่ายโอน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559  
 

      

        



 
 
งบลงทุน 

 
 

รวม 

 
 

56,000 

 
 
บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 56,000 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 56,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 28,000 บาทโดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.เป็นราคารวมค่าติดตั้ง  
 2.ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
 3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
    ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค 
    ฝุุนละออง และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
 5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
         โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ  
ส านักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การ
ปฏิบัติงาน  ล าดับที่ 10 หน้า 72 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

   

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,696,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,696,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,696,000 บาท 

      

    อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน (สพฐ.)                          จ านวน  1,696,000  บาท      
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โครงการอาหารกลางวัน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายและโรงเรียนบ้านใหม่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และปรากฏใน 

      

 



 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา   
ทุกระดับ ล าดับที่ 7 หน้า 39 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ 
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 753,970 บาท 

    งบบุคลากร รวม 417,970 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 417,970 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 375,970 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้       
ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าใน
เวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/  ว 1562  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550 

      

      ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 130,000 บาท 

      

    1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                    จ านวน  10,000  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ , การจัดท าปูาย   
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุข ฯลฯ  
 

 

 

      



 
 
2) ค่าจ้างเหมาบริการ                         จ านวน 120,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง  
    หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์  
    หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
    ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
    ที ่มท 0313.4 / ว 1452 ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขต
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วง
ป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ล าดับ
ที ่12 หน้า 55 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)
เพ่ือบริหารจัดการในชุมชน สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือปรับปรุง
ให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม และสุขภาพจิตที่ดี ที่ดีต่อชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง  มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนา  
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ล าดับที่ 2 หน้า 60 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

 
 

จ านวน 

 
 

5,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ปลอดมลพิษทาง
อากาศ มีอากาศที่ดี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ห้วง
ป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ล าดับที่ 4 หน้า 62 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดภาวะโลกร้อน โดยการจัด
กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงป ีพ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาต ิแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ล าดับที่ 4 หน้า 60 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์  
เพ่ือจัดกิจกรรมและรณรงค์ในวันเอดส์โรค โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป ี(พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ล าดับที่ 11 หน้า 54 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      



        
 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย 

 
 

จ านวน 

 
 

20,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซื้อและ
อาหารปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่  ค่า
สมนาคุณวิทยากร , ค่าอาหาร ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัด
ฝึกอบรม  ฯลฯ ทั้งนี ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ล าดับที่  7 หน้า  53 สอดคล้อง 
กับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2558 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ฯ ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯล 

      

      
    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
 

จ านวน 

 
 

5,000 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ,ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียน , แบบพิมพ์

ต่าง ๆ กระดาษ  ฯลฯ 
      

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัสดุ
การแพทย์ , น้ ายาก าจัดกลิ่น , น้ ายาฆ่า
แมลงวัน  , วัคซีน , ทรายอะเบต , น้ ายาก าจัดยุงลาย , จุลินทรีย ์ฯลฯ เพ่ือ
ใช้ส าหรับฆ่าเชื้อและดับกลิ่นบริเวณท่ีมีปัญหาด้านกลิ่น และแมลงจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

      

      วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000   บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์พืช ต้นไม้ พันธ์ไม้ดอกไม้

ประดับ  วัสดุเพาะช า  ฯลฯ 
      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000   บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม,เทปบันทึกเสียง

, กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,พู่กันและสี ฯลฯ 
      

   

 
 

  
 

  วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน     20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง , อุปกรณ์เพ่ิมเติมต่าง ๆ ฯลฯ 
      

    งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000 บาท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก จ านวน 16,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊กเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  1 เครื่อง ราคากลางเครื่อง
ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

      

 



 
 
1.1มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
    จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
(1)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
(2)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่ 
     น้อยกว่า 4 GB      
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1 TB จ านวน 1 หน่วย 
1.4 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
1.5 มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ  
     10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.7 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน ล าดับ
ที ่2 หน้า 70 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
  
 
 
 

      
      

 
 

      



  
 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

รวม 

 
 

152,500 

 
 
บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 70,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เช่น  
การจัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การควบคุมและปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคการพ่นสารเคมี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน ล าดับที่ 9 หน้า 54  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา 
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น กิจกรรม
รณรงค์ การเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการเฝูาระวังโรค ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 –2562) ห้วงปี  
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
ล าดับที่ 8 หน้า 54 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 

      

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
งบเงินอุดหนุน 

 
 

รวม 

 
 

52,500 

 
 
บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท 

      เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 52,500 บาท 

      

    1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในเขตเทศบาล  
    ต าบลเมืองงาย   
 1.1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1    
      จ านวน  7,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  
      ประจ าหมู่บ้าน(อสม.) หมู่ ที ่1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
      สุขภาพ ชุมชน อสม.และแกนน าครัวเรือน หมู่ที่ 1 ประจ าปี 2560  
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
      กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
      24 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
      ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
      ล าดับที ่5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
      ประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 1.2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2  
      จ านวน  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
      ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
      สุขภาพ ชุมชน อสม.หมู่ที ่2 และแกนน าครัวเรือน  ประจ าปี 2560  
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
      กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
      24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
      ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      ล าดับที่ 5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
      ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
      
 
 

      



 
 
1.3 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่  3 

      

         จ านวน 7,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  
     ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
     สุขภาพชุมชน อสม.หมู่ที ่3 และแกนน าครัวเรือน ประจ าปี 2560  
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
     24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
     ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
     แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
     ล าดับที ่5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
     ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
1.4 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 4  
     จ านวน  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  
     ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่  4  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ  
     สุขภาพชุมชน  อสม.หมู่ที่ 4 และแกนน าครัวเรือน  ประจ าปี 2560  
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
     24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
     ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
     ล าดับที่ 5 หน้า 53 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ 
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 1.5 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 9 
      จ านวน  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
      ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 9โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
      สุขภาพ ชุมชน อสม.หมู่ที ่9 และแกนน าครัวเรือน ประจ าปี 2560  
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
      กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
      24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  

      



       
 
      ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
      ล าดับที ่5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
      ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ 
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 1.6 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  หมู่ที ่ 10 
      จ านวน   7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
      ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
      สุขภาพ ชุมชน อสม. และแกนน าครัวเรือน หมู่ที่ 10 ประจ าปี 2560  
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
      กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
      24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
      ห้วงป ีพ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
      ล าดับที่ 5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
     ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
1.7 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่  11 
     จ านวน  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
     ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 11 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
     สุขภาพชุมชน อสม. และแกนน าครัวเรือน หมู่ที่ 11 ประจ าปี 2560  
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือตามหนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
     24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
     ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน   
     ดับที่ 5 หน้า 53  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
     ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูม ิ
     ปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 



 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 260,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 ฯลฯ ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับที่ 5 หน้า 50 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสุขของประชาชน 

      

        ค่าใช้จ่ายนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย
เอดส์  โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต  แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ล าดับที่ 2  หน้า 56 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,040,966 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,687,166 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,687,166 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 517,370 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  

โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน  12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,055,760 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยค านวณ 

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,036 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ฯลฯตามอัตราท่ีก าหนดไว้   โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 353,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 48,800 บาท 

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
งานก่อสร้าง  ฯลฯ 

      

   

     

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1562 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550 

      

          

 



 
 
ค่าเช่าบ้าน 

 
 

จ านวน 

 
 

28,800 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

      ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด เช่น จ้างเหมา
บริการในการขุดลอกท่อและรางระบายน้ า ฯลฯ 

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ให้แก่ พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ,ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ, ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2558 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  ค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ฯ  
ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งนี ้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ฯลฯ 

      

        
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 

 
 

จ านวน 

 
 

10,000 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลปูองกันที่ดิน  

 สาธารณประโยชน์ของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียนรังวัด ค่าหมุดหลัก 
 เขตท่ีดิน ค่าจัดท าปูายบอกสถานที่ ค่าล้อมรั้ว ฯลฯ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ , ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  

      

      ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน ,แบบพิมพ์ , 

กระดาษไข, เขียนแบบ  ฯลฯ 
      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ,  

ยางรถยนต์ ฯลฯ 
      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 

น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
      

      วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้,พันธุ์พืช, ปุ๋ย , 

พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ , ยาปราบศัตรูพืช  ฯลฯ 
      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ,แผ่นปูาย , 

กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี ฯลฯ 
      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก, แผ่นบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
 
 
 
 

      



 
 

  งานไฟฟ้าถนน รวม 5,800,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 1,696,600 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 1,396,600 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ 

เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1452 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2541 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 1,366,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน  
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ , 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

      วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟูา, 

บาลาทส์, สายไฟฟูา, โคมไฟฟูาพร้อมขา ,และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
      

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน, ดินลูกรัง, หินคลุก, ทราย, หิน,  

เลื่อย, ไขควง, กุญแจ, แปรงทาสี, เทปวัดระยะไฟเบอร์ ฯลฯ 
      

    งบลงทุน รวม 4,103,400 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
   

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 

 
                ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ     

   

     ค่า ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,093,400 บาท 

      อาคารต่าง ๆ       

        โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 160,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ต าบลเมืองงาย  งานแสตนเลสติดตั้งเคาน์เตอร์ตู้  โต๊ะส าหรับการเตรียม
      

 



อาหาร  ปล่องควันระบายอากาศ  ที่ส าหรับแปรงฟันเด็กนักเรียน   
งานผนังห้องครัวบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก รายละเอียดตาม 
แบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา สร้างอาคาร 
สถานที่สาธารณประโยชน์และพัฒนาการใช้ที่ดิน  ล าดับที่ 18 หน้า 29  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

        โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 จ านวน 403,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่9  บ้านม่วงง้ม   ขนาดกว้าง  400  ยาว  1350 เมตร   
หรือมีพ้ีนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า   54.00 ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมต่างๆของประชนชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา  
สร้างอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์และพัฒนาการใช้ที่ดิน   
ล าดับที่ 8 หน้า 27 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม  

      

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 188,900 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 26/2  
หมู่ที่ 2  บ้านเมืองงายใต้  จากที่ดินนายสุพิน  แสงเขื่อน  ถึง 
บ้านนางธิดา  แสงเขื่อน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 86.00 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 344  ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี 2560 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาถนนและสะพานล าดับที่ 4 หน้า 11 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 
ที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

      



        
 
 
โครงการก่อสร้างพนังกันดินริมถนนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 

 
 

จ านวน 

 
 

855,400 

 
 
บาท 

      

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  ริมถนนสาย
บ้านใหม่ด้านขวาทาง  หมู่ที ่3 บ้านใหม่     ขนาดความสูง 1.00 - 1.60
เมตร ความยาวรวม  253.00 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางกว้าง
ประมาณ 1.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่
เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-
2562) ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน้ า ล าดับ
ที ่10 หน้า 17 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จ านวน 761,600 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ล าเหมืองค้างบอกไฟ)  หมู่ที่ 1   
บ้านเมืองงายเหนือ ขนาด กว้าง 1.30 เมตร  ลึก 1.00  เมตร   
ความยาวรวม 222.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน้ า  
ล าดับที่ 1 หน้า 15 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ านวน 610,900 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบ 
มีฝาปิด จากบ้านนางยวง  โนจ๊ะ  ถึงบ้านนางจันทร์ดา  บุญยัง หมู่ที่ 11   
บ้านหนองบัว  ขนาดกว้าง ภายใน 0.50  เมตร ลึก 0.55 เมตร ความยาว
รวม 178.00เมตร  พร้อมขยายไหล่ทางพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  101.90  
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาล 
ต าบลเมืองงายก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)  
ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาระบบน้ า ล าดับที ่20 หน้า 19 
 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

      



 
 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 224,500 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดิน   
นายมนัส  มลเดช   ถึง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 24/7 หมู่ที่ 2 
บ้านเมืองงายใต้   ปริมาณงานดังนี้ 
   1. ช่วงที่ 1 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด  
        ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50  เมตร ความยาว  59.00 เมตร 
   2. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี  ขนาดปากราง 
        กว้าง 2.20  เมตร  ลึก 1.00  เมตร  ความยาวรวม  44.50 เมตร    
        รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลต าบล 
        เมืองงายก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)  
        ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ 
        โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน้ า  
        ล าดับที่ 5 หน้า 16 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
        และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 

      

        โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จ านวน 888,500 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้   
1. ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 100  
   ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า)   
2. ติดตั้งถังกรองชนิดถังเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 เมตร 
   และเครื่องสูบน้ าดี  จ านวน 2  เครื่อง  บริเวณประปาหมู่บ้าน (ปุาช้า 
   บ้านสัน)   หมู่ที่ 10 บ้านสัน  รายละเอียดตามแบบรูปและรายการ 
   ละเอียดที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
   (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูป 
   โภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาสร้าง และพัฒนาระบบ 
   น้ า ล าดับที่ 19 หน้า 19 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 

      



 
 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,599,420 บาท 

    งบบุคลากร รวม 639,420 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 639,420 บาท 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 586,512 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตรา 

ที่ก าหนดไว้ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 52,908 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ก าหนดไว้   

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

    งบด าเนินงาน รวม 950,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ 
ท าในเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที ่มท 0808.4  / ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ฯลฯ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 385,000 บาท 

      

    1) ค่าจ้างเหมาบริการ                จ านวน   285,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 
   อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์  
   หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล    
   ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่        
    มท 0313.4 /ว 1452 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541    
2) ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอย   
    จ านวน  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ย 
    ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
    ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 1 หน้า 62 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา  

      



     
 
    ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็นทรัพยากร 
    ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน ซึ่งเป็นโครงการ
ส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ
นโยบายของรัฐบาล เช่นกิจกรรมท าปุ๋ยหมัก, ท าน้ าหมักชีวภาพจาก 
เศษอาหาร ขยะเปียก , กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ล าดับ
ที ่2 หน้า 62 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และพลังงานสะอาด 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน  

ได้ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ , 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท 

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น วัสดุงานบ้านงานครัว

อ่ืนๆ เช่น ถังเก็บขยะมูลฝอย,ไม้กวาด , แปรง , แก้วน้ า , จานรอง ,  
สบู่ , อุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ 

      

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน , ทราย , ปูน , ไม้ต่าง ๆ ,  

น้ ามันทาไม้ , ทินเนอร์, สี , แปรงทาสี  ฯลฯ 
      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ,  

ยางรถยนต์ , อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
      



      
 
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
 

จ านวน 

        
 

200,000 

 
 
บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน , น้ ามัน

ดีเซล , น้ ามันเครื่อง , แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ 
      

   

   
 

  
 

 
 

        วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท , ถุงมือยาง 

  หรือ  เสื้อหนัง , หมวก , ผ้าปิดจมูก , เสื้อกันฝน ฯลฯ 
      

    งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

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

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ“TO BE NUMBER ONE”เพ่ือให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2558  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ล าดับที่ 11 หน้า 58 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา 
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสุขของประชาชน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง การปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  
สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับโรงเรียน
ชุมชนบ้านเมืองงาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว 
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
ล าดับที่ 3 หน้า 56 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

        
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 
 

จ านวน 

 
 

20,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
ประชาชนอยู่ดี  มีสุข เช่น กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
อาชีพฝีมือแรงงาน  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ห้วงปี  พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ล าดับที่ 1 หน้า 32 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พื้นบ้าน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย เช่น การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าเครื่องสักการะล้านนา,การท าตุงล้านนา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและวันส าคัญ  ล าดับที่ 5 หน้า 45 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายสาระน่ารู้ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

      



 
 
และคุณภาพชีวิต  แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ล าดับที่ 5 หน้า  57 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

        ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขับเคลื่อน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ ของคนในชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามแนวทางของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการการให้บริการประชาชนให้
มีประสิทธิภาพ ล าดับที่ 12 หน้า 59 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

      

        ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ของศูนย์
อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
การจัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตลอดจนการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพ  
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ล าดับที่ 8 หน้า 58  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

      

            



 
 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน 

 
 

จ านวน 

 
 

25,000 

 
 
บาท 

      

    1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท า 
     แผนชุมชน การประชุมชี้แจงการจัดท าและทบทวน แผนชุมชน  
     และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  
     และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือน าข้อมูล 
     มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการ     
     ประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับต าบล สนับสนุนการปฏิบัติตาม 
     แผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชนโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4 / ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  
1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี การระดมความคิดเห็น 
     จากทุกภาคส่วน เช่น จัดประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผน ฯ  
     รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     และ แผนพัฒนาสามปี ส าหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและ เป็นกรอบ 
     ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยถือปฏิบัติตาม 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  
     ลงวันที ่29 มกราคม 2559  
1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560 
     ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการ ด าเนินงานและการประเมิน 
     ผลโครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพปรากฏใน 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมี 
     ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 3 หน้า 67 สอดคล้องกับประเด็น 
     การพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร 
     จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
     และเป็นธรรม 
 

      

 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุต าบลเมืองงาย   
เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  ตามแนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เช่น จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน ,  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน , ค่าถ้วยรางวัล ,ค่าเงินรางวัล , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็น ตลอดจนส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2589  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ล าดับที่ 3 หน้า 52  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  
จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

      วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น  ฟุตบอล  , วอลเลย์บอล ,ฯลฯ เพ่ือ
สนับสนุนให้กับหมู่บ้าน / ชุมชน  เป็นการส่งเสริมการออกก าลังการเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 235,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุปูุก่ า,ประเพณีแห่
พระและสรงน้ าพระอ าเภอเชียงดาว ,โครงการสืบชะตาต้นน้ าแม่งาย ,ห้วย
แม่งาย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วง
ปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ ล าดับ
ที ่7 หน้า 45 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เช่น การประกวดกระทงลอยน้ า ,การประกวดกระทงใหญ่, ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ทั้งนี ้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ  ล าดับที่ 3 หน้า 44 สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

      

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูป ฯ 

 
 

จ านวน 

 
 

100,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระ
สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน เช่น  การจัดขบวนของหมู่บ้าน / ชุมชน , การจัดจ าหน่ายสินค้ากาดมั่ว 
ครัวแลง , การแสดงคนตรีพ้ืนเมือง , และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี ้ 
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่  
19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวัน
ส าคัญ ล าดับที่ 1 หน้า 43 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  
จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

   

        ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเพ่ือน่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ เยาวชน  
และประชาชนทั่วไป เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการฟังเทศน์ ฟังธรรมในสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ  
ล าดับที ่13 หน้า 43 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคน 
ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

        ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น วัน
มาฆบูชา , วันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา, วันวิสาขะบูชา และกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ เช่น การท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ , งานประเพณี
สลากภัตร ฯลฯ เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของ
ชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

      

 



 
 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และวันส าคัญ ล าดับที่ 8 หน้า 46 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ  
และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

    งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว              จ านวน 5,000 บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว โครงการจัดงาน 

ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 ปรากฏใน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และวันส าคัญ ล าดับที่ 13 หน้า 48 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  
จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   

     2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว               จ านวน 5,000 บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูและ
คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และความงดงามตระการตาของไม้ดอก 
ไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
น ารายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ห้วงปี พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ  ล าดับที่ 12 หน้า 47  สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  

      



      
 
     3) อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่               จ านวน  10,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูและ
คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้
ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
น ารายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีและวันส าคัญ  ล าดับที่ 12 หน้า 47  สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

รวม 

 
 

15,000 

 
 
บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว หรือการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนา สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ล าดับที่ 4 หน้า 36 สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด มท 0891.4/ ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562) ห้วงปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ล าดับที่ 3 หน้า 31  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

      

      ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

      วัสดุการเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์พืช ต้นไม้ พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ  

วัสดุเพาะช า  ฯลฯ 
      

    งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว โครงการออกร้านแสดงสินค้า
หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานฤดูหนาวและงาน  
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2560  โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน ล าดับ
ที ่1 หน้า 34 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

      



 
 

  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ  
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญและเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และ
นโยบายรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาต ิแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ล าดับที่ 1 หน้า 60 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา 
ของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 10,347,168 บาท 

    งบกลาง รวม 10,347,168 บาท 

      งบกลาง รวม 10,347,168 บาท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 219,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553, หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ.,  
ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2557     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,502,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วง
ปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  ล าดับที่ 1 หน้า 52 สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

      

      เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,708,800 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วงปี พ.ศ. 2560  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  ล าดับที่ 1 หน้า 52 สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      



      
 
 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

จ านวน 

 
 

108,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์รับรองและ  
ท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล  
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  ล าดับที่ 1 หน้า 52 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  
จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

      

   

      ส ารองจ่าย จ านวน 191,468 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพ่ือปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ปุา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที ่มท 0313.4 /ว 667  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562)  
ห้วงปี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แนวทาง การพัฒนา
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับที่ 2 หน้า 49  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

      

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 202,500 บาท 

      

    1) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ      
    สมาคม ส.ท.ท.                               จ านวน   40,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
(ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 

      

 



 
 
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (110300)    จ านวน  40,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม  
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท 0891.4 / ว 2502  
    ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553  
3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    จ านวน  100,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคิด   ในอัตรา  
   50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่  
  26 กรกฎาคม 2554 ,ประกาศคณะกรรมการหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
   และเทศบาลด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักสุขภาพในระดับ 
   ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2552  
 
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับ 
    ตามกฎหมายจราจรทางบก                 จ านวน  20,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงิน  
   ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
   เครื่องใช้ในกิจการจราจร เช่น กระจกโค้งส่องทางแยก, ฯลฯ โดยถือ 
   ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่0313.4/3202 ลง 
   วันที ่4 ตุลาคม 2539  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
   ห้วงปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว  
   ทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงาน   
   ล าดับที่ 4 หน้า 71 
5) ค่าเช่าที่ดิน                                จ านวน   2,500  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่วัดเชียงมั่น (ที่ธรณีสงฆ)์ เพ่ือก่อสร้างอาคาร 
   อเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง  

          
 

      

      เงินช่วยพิเศษ จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพของพนักงาน  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของเทศบาล  ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

          



 
 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

 
 

จ านวน 

 
 

390,000 

 
 
บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.) ประจ าปี 2559 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2502 มาตรา 6 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ ที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่  
29 สิงหาคม 2556  โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงิน
รายได้ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนมารวมค านวณด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ( ช.ค.บ ) ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญข้องข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ 

      

    



แผนงาน

5,000 5,000
202,500 202,500
108,000 108,000
219,000 219,000

7,502,400 7,502,400

390,000 390,000

191,468 191,468
1,708,800 1,708,800

20,000 20,000
120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,720 198,720
695,520 695,520
120,000 120,000

1,642,272 615,600 1,210,656 4,044,120
12,180 84,000 96,180

124,944 51,564 88,920 327,516
517,370 375,970 168,360 3,969,240 6,399,420

199,800 199,800
42,000 42,000 246,000 372,000
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กลาง
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การเกษตร
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การศาสนา
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นันทนาการ
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สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

ส ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)

งบ
บุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 575,592
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 62,088
เงินเดือนพนักงาน 1,368,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,000 60,000 98,800
5,000 5,000

10,000 70,000 85,000

28,800 154,800 183,600
155,000 10,000 10,000 10,000 185,000
465,000 130,000 130,000 485,000 1,245,000

110,000 110,000

50,000
5,000 5,000

5,000 5,000
50,000 50,000

20,000 20,000

15,000

20,000 20,000

10,000

5,000 5,000
15,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,800
ค่าเบี้ยประชุม

5,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 50,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายโครงการ"TO BE NUMBER ONE"
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชนและโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

งบ
ด าเนิน 

งาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

12,000

50,000 50,000

100,000 100,000

60,000
250,000 250,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

10,000 10,000

5,000 5,000

30,000 30,000
70,000 70,000
30,000 30,000
5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน
และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรง
น้ าพระสถูป ฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี

ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สยงาม 
สุขภาพ)

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน

งบ
ด าเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

30,000 30,000

15,000 15,000

30,000 30,000

100,000 100,000

10,000 10,000
10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาองค์กร(MK) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซ้ือ
และอาหารปลอดภัยค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ค่าใช้จ่ายนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนิน 
งาน



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000 200,000

15,000 15,000

50,000 50,000

20,000 20,000

10,000 10,000

15,000 15,000

20,000 20,000 40,000 210,000 315,000
10,000 10,000

20,000 20,000 210,000 290,000
10,000 10,000

25,000 25,000

5,000 5,000

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสียภาษีร่วมกัน
 สร้างสรรค์ชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

25,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบ
ด าเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

25,000 25,000

5,000 5,000

614,600

1,441,600 5,000 100,000 120,000 1,696,600
20,000 70,000 90,000
80,000 100,000 50,000 230,000
15,000 20,000 10,000 150,000 220,000

100,000 5,000 105,000
300,000 130,000 160,000 590,000

20,000 20,000
50,000 50,000

60,000 30,000 110,000
20,000 10,000 30,000

1,000,256
15,000 10,000 10,000 35,000

210,000 210,000
10,000 10,000 20,000 40,000
20,000 20,000 15,000 200,000 325,000

166,600

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอื่น ๆ

ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

614,600

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุกีฬา
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,000,256
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุส านักงาน 70,000
วัสดุการศึกษา 166,600

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนิน 

งาน



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

70,000 70,000
360,000 360,000
45,000 45,000
50,000 50,000

37,000 37,000
56,000

8,400 8,400
3,000
3,000

16,000 16,000
17,000 17,000
3,200 3,200

22,000 22,000

16,000 16,000
3,200 3,200

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

188,900 188,900

855,400 855,400

ค่าสาธารณู
 ปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผน้ง 56,000
ค่าจัดซ้ือตู้บานเปิดทึบสูง
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจก 3,000
ค่าจัดซ้ือโต๊ะเสริมข้าง 3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างพนังกันดินริมถนนสายบ้านใหม่ 
หมู่ที่ 3

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบ
ด าเนิน 

งาน

งบลงทุน

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง



แผนงาน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

761,600 761,600

610,900 610,900

224,500 224,500

888,500 888,500

160,000 160,000

403,600 403,600

งบ
รายจ่าย
อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

20,000 20,000
52,500 52,500

5,000 20,000 5,000 1,726,000
10,347,168 45,000 320,000 140,000 9,440,386 260,000 906,470 1,617,704 11,584,856 40,700,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,696,000

รวม 6,038,416

รายจ่ายอื่น

งบลงทุน
 ค่าที่ดิน

และ
สิ่งก่อสร้าง


