
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

……………………………………..

ดวยเทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดรับความเห็นชอบจากเทศบาลตําบลแมทาชาง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอําเภอหางดง อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๖๔๒/๒๕๕๘ ลง
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติดานงบประมาณของเทศบาลตําบล ไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบรอยแลว

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวมตอไป

ท้ังนี้  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๒ เดอืน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง



สําเนาคูฉบบั
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง

เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
……………………………………..

ดวยเทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดรับความเห็นชอบจากเทศบาลตําบลแมทาชาง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอําเภอหางดง อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๖๔๒/๒๕๕๘ ลง
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติดานงบประมาณของเทศบาลตําบล ไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบรอยแลว

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวมตอไป

ท้ังนี้  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๒ เดอืน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง



สารบัญ 

    หน้า 

ส่วนที่ ๑ 

๑. ค ำแถลงงบประมำณ         ๑ 
ส่วนที่ ๒ 

๑. บันทึกหลักกำรและเหตุผลประกอบร่ำงเทศบัญญัติ      ๖ 
๒. รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย      ๗ 
๓. เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙     ๑๖ 
๔. รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป    ๑๘ 
๕. รำยงำนงบประมำณรำยรับ        20 
๖. แผนงำนงบกลำง          76 
๗. แผนงำนบริหำรทั่วไป         78 
๘. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        98 
๙. แผนงำนกำรศึกษำ                   101 
๑๐. แผนงำนสำธำรณสุข                110 
๑๑. แผนงำนสังคมสงเครำะห์               117 
๑๒. แผนงำนเคหะและชุมชน                118 
๑๓. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน              128 
๑๔. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร             137 
๑๕. แผนงำนกำรเกษตร                147 
๑๖. เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย               150 

ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก                 164 
 ภำคผนวก ข                 166 
 ภำคผนวก ค                 168 
 ภำคผนวก ง                 178 
 ภำคผนวก จ                  187 
 



สวนที่ ๑
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ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง   จังหวัดเชยีงใหม



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมทาชางที่เคารพทุกทาน
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง จะไดเสนอราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้

๑. สถานการณคลังของเทศบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลตําบลแมทาชาง มีสถานะ

การเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ๓๓,๓๔๑,๑๒๓.๐๔ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๔,๙๐๓,๕๖๓.๙๕ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๙,๑๔๘,๑๙๔.๒๕ บาท
๑.๑.๔รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๓ โครงการ รวมเปนเงิน

๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท
๑.๑.๕รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๔ โครงการ รวมเปนเงิน ๙๕๖,๐๐๐

บาท
๑.๑.๖เงินกูคงคาง - บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น ๒๕,๘๔๐,๗๙๐.๕๘ บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร ๒,๕๒๗,๔๔๓.๒๐ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๒๒๐,๘๐๘.๑๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๙๘,๙๘๔.๗๙ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๗๓,๙๓๐.๐๗ บาท
หมวดรายไดจากทุน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๑๓,๑๙๗,๒๗๐.๔๒ บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๗๒๕,๘๙๙.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๓,๗๙๖,๔๕๕.๐๐ บาท
(๓) รายจายจริง  จํานวน ๑๙,๕๙๕,๑๒๓.๙๑ บาท  ประกอบดวย

งบกลาง ๖๑๑,๘๔๒.๖๔ บาท
งบบุคลากร ๖,๔๖๐,๖๐๒ บาท
งบดําเนินการ ๔,๐๗๑,๕๐๔.๒๗ บาท
งบลงทุน ๒,๔๕๖,๘๐๐ บาท
งบรายจายอ่ืน - บาท
งบเงินอุดหนุน ๗๗๐,๐๐๐ บาท

(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๕,๒๒๔,๓๗๕ บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี - บาท



๓. เฉพาะการ
ประเภทกิจการ - กิจการ -
ปงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง บาท รายจายจริง - บาท
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ จํานวน - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน - บาท
กําไรสุทธิ จํานวน - บาท
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี จํานวน - บาท
ทรัพยจํานําจํานวน บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

๒.๑.รายรับ

รายการ รับจริง
ป ๒๕๕๗

รับจริง
ป ๒๕๕๘

ประมาณการ
ป ๒๕๕๙

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร ๒,๕๒๙,๕๑๖.๐๙ ๒,๕๒๗,๔๔๓.๒๐ ๒,๕๘๒,๐๐๐
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ๒๑๗,๔๕๘.๗๐ ๒๒๐,๘๐๘.๑๐ ๒๗๘,๕๐๐
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๖๒๐,๗๘๗.๔๓ ๒๙๘,๙๘๔.๗๙ ๓๕๐,๐๐๐
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - -
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๕๒,๐๗๒.๐๐ ๗๓,๙๓๐.๐๗ ๘๐,๕๐๐
หมวดรายไดจากทุน - - -

รวมรายไดจัดเก็บ ๓,๔๑๙,๘๓๔.๒๒ ๓,๑๒๑,๑๖๖.๑๖ ๓,๒๙๑,๐๐๐
รายได ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๒๖๔,๙๓๕.๑๔ ๑๓,๑๙๗,๒๗๐.๔๒ ๑๖,๙๙๗,๐๐๐
รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๕,๒๖๔,๙๓๕.๑๔ ๑๓,๑๙๗,๒๗๐.๔๒ ๑๖,๙๙๗,๐๐๐

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔,๘๙๒,๕๘๓.๐๐ ๕,๗๒๕,๘๙๙ ๔,๗๘๘,๐๐๐
รวมรายได ท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๔,๘๙๒,๕๘๓.๐๐ ๕,๗๒๕,๘๙๙ ๔,๗๘๘,๐๐๐

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค - ๓,๗๙๖,๔๕๕ -
หมวดเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) - ๓,๗๙๖,๔๕๕ -

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค - ๓,๗๙๖,๔๕๕ -

รวม ๒๓,๕๗๗,๓๕๒.๓๖ ๒๕,๘๔๐,๗๙๐.๕๘ ๒๕,๐๗๖,๐๐๐
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๒.๒.รายจาย

งบ รายจายจริง
ป ๒๕๕๗

รายจายจริง
ป ๒๕๕๘

ประมาณการ
ป ๒๕๕๙

งบกลาง ๘๕๒,๙๖๘.๐๐ ๖๑๑,๘๔๒.๖๔ ๘๘๖,๖๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว ) ๕,๕๔๕,๓๕๕.๐๐ ๖,๔๖๐,๖๐๒ ๑๐,๐๕๙,๗๐๐

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ  และหมวดคาสาธารณูปโภค) ๓,๖๙๐,๐๒๑.๘๙ ๔,๐๗๑,๕๐๔.๒๗ ๘,๗๕๔,๗๐๐

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
สิ่งกอสราง) ๒,๓๔๑,๙๑๘.๘๒ ๒,๔๕๖,๘๐๐ ๔,๓๘๒,๐๐๐

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - - -
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๙๔,๓๗๕ ๙๙๓,๐๐๐

รวม ๑๓,๓๘๔,๒๖๓.๘๕ ๑๙,๕๙๕,๑๒๓.๙๑ ๒๕,๐๗๖,๐๐๐
‘



สวนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง   จังหวัดเชยีงใหม



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ/ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง

อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
----------------------------

ดาน ยอดรวม
ดานการดําเนนิงานอ่ืน ๘๘๖,๖๐๐

แผนงานงบกลาง ๘๘๖,๖๐๐
ดานบริหารท่ัวไป ๑๒,๗๔๖,๖๐๐

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๔๘๘,๖๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๕๘,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๑,๓๓๒,๘๐๐
แผนงานการศึกษา ๔,๑๗๕,๔๐๐
แผนงานสาธารณสุข ๑,๐๓๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห ๒๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๗๘๑,๔๐๐
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓๘๔,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙๔๒,๐๐๐

ดานการเศรษฐกิจ ๑๑๐,๐๐๐
แผนงานการเกษตร ๑๑๐,๐๐๐

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๒๕,๐๗๖,๐๐๐



รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมทาชาง

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
------------------------

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)
งาน งานงบกลาง

(๐๐๔๑๑) รวม
งบ
งบกลาง ๘๘๖,๖๐๐ ๘๘๖,๖๐๐
งบกลาง ๔๓๖,๖๐๐ ๔๘๐,๘๔๐
บําเหน็จ/บํานาญ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๕,๗๖๐

รวม ๘๘๖,๖๐๐ ๘๘๖,๖๐๐

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไป
งานวางแผน

สถิติฯ
งานบริหาร
งานคลัง รวม

งบ (๐๐๑๑๑) (๐๐๑๑๒) (๐๐๑๑๓)
งบบุคลากร ๖,๓๙๒,๙๐๐ - ๑,๓๖๘,๘๐๐ ๗,๗๖๑,๗๐๐
เงินเดือน (ฝายการเมือง) ๒,๖๒๕,๗๐๐ - - ๒,๖๒๕,๗๐๐
เงินเดือน (ฝายประจํา) ๓,๗๖๗,๒๐๐ - ๑,๓๖๘,๘๐๐ ๕,๑๓๖,๐๐๐
งบดําเนินงาน ๒,๔๘๙,๖๐๐ - ๖๗๘,๑๐๐ ๓,๒๖๒,๗๐๐
คาตอบแทน ๗๓๙,๖๐๐ - ๑๔๕,๐๐๐ ๘๘๔,๖๐๐
คาใชสอย ๙๐๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๔๘๓,๑๐๐ ๑,๔๘๓,๑๐๐
คาวัสดุ ๔๖๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค ๓๘๕,๐๐๐ - - ๓๘๕,๐๐๐
งบลงทุน ๑,๓๒๙,๐๐๐ - ๕๒,๒๐๐ ๑,๓๘๑,๒๐๐
คาครุภัณฑ ๑,๓๒๙,๐๐๐ - ๕๒,๒๐๐ ๑,๓๘๑,๒๐๐
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน ๘๓,๐๐๐ - - ๘๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๘๓,๐๐๐ - - ๘๓,๐๐๐

รวม ๑๐,๒๙๔,๕๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๒,๐๙๙,๑๐๐ ๑๒,๔๘๘,๖๐๐



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานเทศกิจ งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนฯ รวม
งบ (๐๐๑๒๑) (๐๐๑๒๒) (๐๐๑๒๓)
งบบุคลากร - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน - - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐
คาตอบแทน - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
คาใชสอย - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐
คาวัสดุ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - -
คาครุภัณฑ - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
เงินอุดหนุน - ๑๘,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐

รวม ๓๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานระดับ
กอนวัย
เรียนฯ

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ รวม

งบ (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)
งบบุคลากร ๑,๐๔๖,๐๐๐ - - - ๑,๐๔๖,๐๐๐
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๐๔๖,๐๐๐ - - - ๑,๐๔๖,๐๐๐
งบดําเนินงาน ๒,๑๕๙,๐๐๐ - - - ๒,๑๕๙,๐๐๐
คาตอบแทน ๒๒๒,๐๐๐ - - - ๒๒๒,๐๐๐
คาใชสอย ๑,๑๘๒,๐๐๐ - - - ๑,๑๘๒,๐๐๐
คาวัสดุ ๖๘๕,๐๐๐ - - - ๖๘๕,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค ๗๐,๐๐๐ - - - ๗๐,๐๐๐
งบลงทุน ๒๑๐,๔๐๐ - - - ๒๑๐,๔๐๐
คาครุภัณฑ ๑๑๐,๔๐๐ - - - ๑๑๐,๔๐๐
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน ๗๖๐,๐๐๐ - - - ๗๖๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๗๖๐,๐๐๐ - - - ๗๖๐,๐๐๐

รวม ๔,๑๗๕,๔๐๐ - - - ๔,๑๗๕,๔๐๐



แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งาน

โรงพยาบาล
งานบริการ

สาธารณสุขฯ
งาน

ศูนยบริการฯ รวม
งบ (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔)
งบบุคลากร - - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - -
งบดําเนินงาน ๔๐,๐๐๐ - ๙๔๕,๐๐๐ - ๙๘๕,๐๐๐
คาตอบแทน - - - - -
คาใชสอย ๔๐,๐๐๐ - ๙๔๕,๐๐๐ - ๙๘๕,๐๐๐
คาวัสดุ - - - - -
คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน - - - - -
คาครุภัณฑ - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน ๔๕,๐๐๐ - - - ๔๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน ๔๕,๐๐๐ - - - ๔๕,๐๐๐

รวม ๘๕,๐๐๐ - ๙๔๕,๐๐๐ - ๑,๐๓๐,๐๐๐



แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานสวัสดิการ

สังคมฯ รวม
งบ (๐๐๒๓๑) (๐๐๒๓๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
คาวัสดุ - - -
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -

รวม - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานไฟฟา

ถนน
งานสวน
สาธารณะ

งานกําจัด
ขยะฯ

งานบําบัด
น้ําเสีย รวม

งบ (๐๐๒๔๑) (๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔) (๐๐๒๔๕)
งบบุคลากร ๑,๒๕๒,๐๐๐ - - - - ๑,๒๕๒,๐๐๐
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง)

- - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๒๕๒,๐๐๐ - - - - ๑,๒๕๒,๐๐๐
งบดําเนินงาน ๗๓๙,๐๐๐ - - - - ๗๓๙,๐๐๐
คาตอบแทน ๒๕๕,๐๐๐ - - - - ๒๕๕,๐๐๐
คาใชสอย ๒๐๙,๐๐๐ - - - - ๒๐๙,๐๐๐
คาวัสดุ ๒๗๕,๐๐๐ - - - - ๒๗๕,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน ๔๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๔๐๐ - - - ๒,๗๙๐,๔๐๐
คาครุภัณฑ - - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๔๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๔๐๐ - - - ๒,๗๙๐,๔๐๐
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -
เงินอุดหนุน - - - - - -

รวม ๒,๐๓๑,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๔๐๐ - - - ๔,๗๘๑,๔๐๐



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานสงเสริม

และสนับสนุนฯ รวม
งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย - ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐
คาวัสดุ - - -
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -

รวม - ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม

งานวิชาการ
วางแผนฯ รวม

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)
งบบุคลากร - - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - -
งบดําเนินงาน - ๓๒๐,๐๐๐ ๕๓๕,๐๐๐ - ๘๕๕,๐๐๐
คาตอบแทน - - - - -
คาใชสอย - ๒๙๐,๐๐๐ ๕๓๕,๐๐๐ - ๘๒๕,๐๐๐
คาวัสดุ - ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน - - - - -
คาครุภัณฑ - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - ๘๗,๐๐๐ - ๘๗,๐๐๐
เงินอุดหนุน - - ๘๗,๐๐๐ - ๘๗,๐๐๐

รวม - ๓๒๐,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ - ๙๔๒,๐๐๐



แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งาน งานสงเสริม

การเกษตร
งานอนุรักษ
แหลงน้ําฯ รวม

งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐
คาวัสดุ - - -
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -

รวม ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐

.



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

-------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๕ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และโดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหตั้งจายจํานวนรวมท้ังสิ้น

๒๕,๐๗๖,๐๐๐บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ ๔ งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิน ๒๕,๐๗๖,๐๐๐บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ดาน ยอดรวม
ดานการดําเนนิงานอ่ืน ๘๘๖,๖๐๐

แผนงานงบกลาง ๘๘๖,๖๐๐
ดานบริหารท่ัวไป ๑๒,๗๔๖,๖๐๐

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๔๘๘,๖๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๕๘,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๑,๓๓๒,๘๐๐
แผนงานการศึกษา ๔,๑๗๕,๔๐๐
แผนงานสาธารณสุข ๑,๐๓๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห ๒๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๗๘๑,๔๐๐
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓๘๔,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙๔๒,๐๐๐

ดานการเศรษฐกิจ ๑๑๐,๐๐๐
แผนงานการเกษตร ๑๑๐,๐๐๐

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๒๕,๐๗๖,๐๐๐



ขอ ๕ ให นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ นี้

ประกาศ ณ วันท่ี

(นายทรัพยทวี        คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

0.00 2,264,690.58
2,298,123.0

4 2,300,000 %
0.00 36,583.77 47,156.05 42,000 %
0.00 202,260.00 184,237.00 200,000 %

0.00 2,503,534.35
2,529,516.0

9 2,542,000

0.00 0.00 1,910.90 2,000 %
0.00 11,641.50 11,424.80 10,000 %
0.00 162,755.00 156,060.00 200,000 %

0.00 280.00 90.00 0 %

0.00 960.00 1,470.00 1,000 %
0.00 620.00 530.00 0 %
0.00 177,612.00 30,253.00 30,000 %

0.00 11,800.00 12,300.00 13,000 %

0.00 300.00 300.00 300 %

0.00 2,253.00 1,800.00 2,000 %
0.00 1,640.00 1,320.00 1,000 %
0.00 369,861.50 217,458.70 259,300

รายงานประมาณการรายรบั
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตาํบลแมท่า่ชา้ง
อําเภอ หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ง ปี 2559

หมวดภาษอีากร
ภาษีโรงเรอืนและทีดนิ 0.00 2,300,000
ภาษีบํารงุทอ้งที 0.00 42,000
ภาษีป้าย 20.00 240,000

รวมหมวดภาษอีากร 2,582,000

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ
คา่ธรรมเนยีมเกียวกบั 100.00 4,000
คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัการ 150.00 25,000
คา่ธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย 10.00 220,000
คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตัง

แผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือการโฆษณา 0.00 0

คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณชิย์ 50.00 1,500
คา่ธรรมเนยีมอืน ๆ 100.00 1,000
คา่ปรับการผดิสญัญา -66.67 10,000
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้

สําหรับกจิการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 0.00 13,000

คา่ใบอนุญาตจัดตังสถานที
จําหน่ายอาหารหรอืสถานทีสะสมอาหาร 66.67 500

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการ 0.00 2,000
คา่ใบอนุญาตอืนๆ 50.00 1,500

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 278,500



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

0.00 634,520.99 620,787.43 600,000 %
0.00 634,520.99 620,787.43 600,000

0.00 56,000.00 39,300.00 35,000 %
0.00 0.00 972.00 1,000 %
0.00 60,700.00 11,800.00 10,000 %
0.00 116,700.00 52,072.00 46,000

0.00 0.00 26,303.88 0 %
0.00 7,633,501.63

6,615,720.2
0 7,000,000 %

0.00 1,426,118.15
1,556,714.2

0 1,400,000 %
0.00 161,108.60 204,481.14 150,000 %
0.00 547,247.29 613,479.31 600,000 %
0.00 1,196,423.85 834,453.47 1,100,000 %
0.00 0.00 30,900.00 20,000 %
0.00 12,702.95 25,552.36 10,000 %
0.00 53,392.99 43,782.58 50,000 %

0.00 6,639,404.00
5,313,548.0

0 6,334,700 %

0.00 0.00 0.00 100,000 %
0.00 17,669,899.46

15,264,935.
14
16,764,70

0

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ
ดอกเบีย -41.67 350,000
รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 350,000

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
คา่ขายแบบแปลน 114.29 75,000
คา่รับรองสําเนาและถา่ยเอกสาร -50.00 500
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืนๆ -50.00 5,000

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 80,500
หมวดภาษจีดัสรร

ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนต์ 100.00 1,000,000
ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ.

กําหนดแผนฯ 0.00 7,000,000
ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ.

จัดสรรรายไดฯ้ 0.00 1,400,000
ภาษีธรุกจิเฉพาะ 13.33 170,000
ภาษีสรุา 0.00 600,000
ภาษีสรรพสามติ 0.00 1,100,000
คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนยีม ##### 0
คา่ภาคหลวงแร่ 100.00 20,000
คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม -30.00 35,000
คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธิ

และนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทีดนิ -10.46 5,672,000

ภาษีจัดสรรอืนๆ ##### 0
รวมหมวดภาษจีดัสรร 16,997,000

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ง ปี 2559



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

0.00 3,407,214.00
4,892,583.0

0 4,788,000 %

0.00 3,407,214.00
4,892,583.0

0 4,788,000

0.00 24,701,730.30
23,577,352.

36
25,000,00

0

ปี 2559
หมวดเงนิอดุหนนุทวัไป

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ยอดตา่ง

เงนิอดุหนุนทัวไป สําหรับ
ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ทีและภารกจิ 0.00 4,788,000

รวมหมวดเงนิอดุหนนุทวัไป 4,788,000

รวมทกุหมวด 25,076,000



รายงานประมาณการรายรบั
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตาํบลแมท่า่ชา้ง
อําเภอ หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่







ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

514,080 478,380 570,283 696,500 %

42,120 39,193 97,548 120,000 %

40,370 39,193 97,548 120,000 %

86,400 84,077 108,240 198,800 %

1,108,800 1,097,800 1,258,836 1,490,400 %
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน 0 1,490,400

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0 120,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีปรกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบรหิาร 0 198,800

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 0 696,500

เงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/
รองนายก 0 120,000

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบรหิารงานทวัไป

งานบรหิารทวัไป

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

อําเภอหางดง จังหวดัเชยีงใหม่



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

1,791,770 1,738,643 2,132,455 2,625,700

650,147 822,384 1,264,004 1,759,500 %

94,800 146,384 102,570 150,000 %

42,000 116,515 105,700 109,200 %

106,620 110,880 105,860 171,500 %

18,000 18,000 16,500 26,900 %

422,160 433,800 390,934 673,500 %

177,725 178,200 174,278 102,700 %

1,511,452 1,826,163 2,159,846 2,993,300

3,303,222 3,564,806 4,292,301 5,619,000

4,800 10,850 702,110 340,000 %

0 420 0 5,000 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 76.47 600,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 100 10,000

งบดําเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 3,767,200

รวมงบบุคลากร 6,392,900

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 11.43 750,500

เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 114.7 220,500

คา่จา้งลกูจา้งประจํา 34.29 230,300

เงนิเพิมตา่ง ๆของลกูจา้งประจํา 156.5
1 69,000

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -55.2 67,200

เงนิประจําตําแหน่ง 0 109,200

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

เงนิเดอืนพนักงาน 31.88 2,320,500

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,625,700



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

33,000 30,300 48,900 92,500 %

28,640 27,940 26,300 30,000 %

75,560 143,106 0 0 %

142,000 212,616 777,310 467,500

152,038.3 327,222.12 320,274.72 480,000 %

20,270 7,050 43,159 50,000 %

0 0 0 5,000 %

0 0 9,420 0 %

0 0 50,000 70,000 %

0 40,000 0 0 %

0 19,500 0 0 %

3,204 0 0 0 %

40,000 0 0 0 %
คา่จา้งเหมาทําวารสารเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารของ อบต. 0 0

คา่จา้งพัฒนาและดแูลเวปไซตข์อง
อบต. 0 0

คา่จา้งเหมาจัดเก็บขอ้มลูภายใน
อบต.หางดง 0 0

คา่จัดทําวารสารเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารของเทศบาล 0 70,000

คา่จา้งทําวารสารเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารของ อบต. 0 0

ของรางวลัหรอืเงนิรางวลั 0 5,000

คา่จัดเก็บขอ้มลูภายในเทศบาล
ตําบลแมท่า่ชา้ง 0 0

รายจา่ยเกียวกบัการรับรองและพธิกีาร 0 50,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร -58.33 200,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 0

รวมคา่ตอบแทน 739,600

คา่เชา่บา้น 7.68 99,600

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0 30,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

8,500 0 0 0 %

15,000 0 0 0 %

0 15,000 0 0 %

8,870 0 0 0 %

300 0 0 0 %

131,507.3 76,760.2 55,170.92 200,000 %

7,910 0 0 0 %

18,306 0 0 0 %

0 0 0 5,000 %

0 0 441,650 200,000 %

9,917 4,145 0 0 %

0 1,000 0 0 %

0 240 12,000 0 %

0 0 17,460 0 %

0 190,324.05 0 0 %

โครงการการบรหิารจัดการศนูย์
ปฎบิตักิารตอ่สูเ้พือเอาชนะยาเสพตดิ 0 0

โครงการจัดการเลอืกตังนายกและ
สมาชกิสภาทอ้งถิน 0 0

โครงการการจัดงานพระราชพธิี รัฐ
พธิแีละวนัสําคญัตา่ง ๆ 0 0

โครงการการดําเนนิงานของศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารและรับเรืองรอ้งทกุข์ 100 20,000

คา่ลงทะเบยีน -10 180,000

โครงการ อบต.พบประชาชน 0 0

คา่บรหิารจัดการศนูยข์อ้มลูขา่วสาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินอําเภอ 0 0

คา่พวงมาลัย กระเชา้ดอกไมแ้ละ
พวงมาลา 0 5,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก -10 180,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมดา้น
จรยิธรรมคณุธรรมในการปฎบิตังิาน 0 0

คา่ใชจ้ายในการจัดงานพระราชพธิ
รัฐพธิแีละวนัสําคญัตา่ง ๆ 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของศนูย์
ขอ้มลูขาวสารและรับเรืองรอ้งทกุข์ 0 0

คา่จา้งเหมาสถาบน้การศกึษา
ประเมนิการทํางานของ อบต. 0 0

คา่จา้งเหมาสถาบนัการศกึษา
ประเมนิการทํางานของ อบต. 0 0

คา่จา้งเหมาพัฒนาและดแูลเวปไซต์
ของ อบต. 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 15,000 %

0 7,960 0 0 %

0 0 360 0 %

0 0 130,538.75 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 100,000 %

0 0 15,000 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 15,710 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 546,140 %

0 0 0 240,320 %

0 355,700 0 0 %

0 0 0 28,500 %
โครงการพัฒนาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษ -100 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของ -100 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของ 0 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของ 100 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของ -100 0

โครงการฝึกอบรมเกียวกบัการ
ป้องกนัการทจุรติแกผู่บ้รหิาร สมาชกิ -100 0

โครงการฝึกอบรมเกียวกบัการ
ป้องกนัการทจุรติแกผู่บ้รหิาร สมาชกิ 0 0

โครงการประเมนิการทํางานของ
เทศบาล 0 0

โครงการฝึกอบรมเกียวกบัการ
ป้องกนัการทจุรติแกผู่บ้รหิาร สมาชกิ 100 20,000

โครงการบรหิารจัดการศนูยป์ฎบิตั ิ
การตอ่สูเ้พือเอาชนะยาเสพตดิ -100 0

โครงการบรหิารจัดการศนูยป์รองดอง
สมานฉันทร์ะดบัทอ้งถิน -90 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0

โครงการบรหิารจัดการการเลอืกตัง
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาทอ้งถืน 0 0

โครงการดําเนนิงานของศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารและรับเรืองรอ้งทกุข์ -100 0

โครงการเตรยีมความพรอ้มพนักงาน
อบต.สูป่ระชาคมอาเซยีน 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 20,000 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 39,720 0 0 %

0 0 0 30,000 %

0 0 28,710 0 %

34,300.56 39,208.06 48,614.1 68,540 %

450,123.16 1,123,829.43
1,208,067.4

9 2,098,500

83,336 59,688 116,264.4 120,000 %

8,601.5 6,135 12,875 20,000 %

16,930.31 19,987 29,018 30,000 %

0 4,080 4,258.6 10,000 %

16,645 4,300 28,879 40,000 %

145,158.56 152,980.16 165,511.88 205,000 %

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0 40,000

วสัดเุชือเพลงิและหลอ่ลืน -2.44 200,000

วสัดงุานบา้นงานครัว -33.33 20,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0 10,000

วสัดสํุานักงาน -16.67 100,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000

รวมคา่ใชส้อย 905,000

คา่วสัดุ

โครงการอบรมจรยิธรรมและคณุธรรม
สําหรับการทํางานของผูบ้รหิาร 100 30,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม -27.05 50,000

โครงการอบรมจรยิธรรมและคณุธรรม
และการป้องกนัการทจุรติสําหรับการ 0 0

โครงการอบรมจรยิธรรมและคณุธรรม
สําหรับการทํางานของผูบ้รหิาร -100 0

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิโดยการมสีว่นรว่ม 100 10,000

โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยา
เสพตดิ 100 5,000

โครงการพัฒนาและดแูลเว็บไซตข์อง
เทศบาล 0 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

14,812 19,985 39,999 20,000 %

0 0 0 5,000 %

29,410 34,550 30,395 40,000 %

0 0 0 5,000 %

314,893.37 301,705.16 427,200.88 495,000

75,315.68 144,592.11 208,335.98 260,000 %

0 11,653 12,715 20,000 %

57,848.96 57,538.97 55,284.55 80,000 %

18,717 25,599 18,559 30,000 %

12,829.2 27,154.9 24,406.7 186,000 %

164,710.84 266,537.98 319,301.23 576,000
1,071,727.3

7
1,904,688.5

7 2,731,879.6 3,637,000

คา่ครภุณัฑ์

รวมงบดําเนนิงาน 2,489,600

งบลงทนุ

คา่บรกิารสือสารและโทรคมนาคม -73.12 50,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 385,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ -37.5 50,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ -33.33 20,000

คา่ไฟฟ้า -3.85 250,000

คา่นําประปา คา่นําบาดาล -25 15,000

รวมคา่วสัดุ 460,000

คา่สาธารณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 40,000

วสัดอุืน 0 5,000

วสัดกุารเกษตร 0 20,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 19,000 0 0 %

0 13,500 0 0 %

0 25,800 0 0 %

0 0 15,000 0 %

0 37,980 0 0 %

6,900 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 16,500 0 %

0 6,350 0 0 %

0 0 20,000 0 %

0 0 0 48,000 %

0 3,900 0 0 %

คา่จัดซือเครืองรับสง่วทิยุ -100 0

คา่จัดซือไมโครโฟนไรส้ายแบบพกพา 0 0

คา่เครืองขยายเสยีงแบบพกพา 0 0

คา่จัดซือเครืองขยายเสยีงพรอ้ม
ไมโครโฟนไรส้าย 0 0

คา่จัดซือหวัฉีดนําสําหรับดบัเพลงิ 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่

คา่จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง
(ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา่ 100 1,294,000

คา่จัดซือพัดลมไอเย็น 0 0

คา่จัดซือไมคโ์ครโฟนชนดิไรส้าย 1
คู่ พรอ้มเครืองรับสญัญาณจํานวน 0 0

คา่จัดซือโตะ๊และเกา้อีรับแขก 0 0

คา่จัดซือแทน่กลา่วรายงาน จํานวน
2 ชดุ 0 0

คา่จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0 0

คา่จัดซือเครืองพมิพด์ดีแบบธรรมดา 0 0

ครภุณัฑสํ์านักงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 52,790 0 0 %

0 0 11,900 0 %

0 0 0 19,000 %

0 0 19,000 0 %

0 9,400 0 0 %

9,900 0 0 0 %

0 0 0 22,000 %

42,000 0 0 0 %

18,100 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 4,200 %

0 0 0 0 %
คา่จัดซือเครืองพมิพช์นดิเลเซอร/์
LED แบบ Network จํานวน 1 เครือง 100 16,000

คา่จัดซือเครืองพมิพ์Multifunction
ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED จํานวน 1 100 19,000

คา่จัดซือเครืองพมิพ์ Multifunction
แบบฉีดหมกึ (Injet) -100 0

คา่จัดซือเครืองคอมพวิเตอร์ จํานวน
 3 เครือง 0 0

คา่จัดซือเครืองถา่ยทอดสญัญาณ
จากคอมพวิเตอรข์ ึนจอภาพ 0 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

คา่จัดซือคอมพวิเตอร์ -100 0

คา่จัดซือตูเ้ย็น 0 0

จัดซือรถตดัหญา้แบบลอ้จักรยาน 0 0

คา่จัดซือเครืองตดัหญา้ขอ้แข็ง -100 0

คา่จัดซือเครืองตดัหญา้ขอ้แข็ง
จํานวน 2 เครือง โดยมคีณุสมบตัิ 0 0

คา่จัดซือจอภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า 0 0

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

คา่จัดซือกลอ้งวดีโีอและขาตังกลอ้ง
พรอ้มดา้มจับ 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

9,000 0 0 0 %

0 0 0 3,000 %

3,250 0 0 0 %

35,515.64 16,840 41,558.82 50,000 %

124,665.64 185,560 123,958.82 146,200

124,665.64 185,560 123,958.82 146,200

0 0 416,195 0 %

0 0 416,195 0

0 0 416,195 0

0 0 20,000 20,000 %

35,500 57,000 33,000 66,000 %

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 0 20,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ -12.12 58,000

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมรายจา่ยอืน 0

รวมงบรายจา่ยอืน 0

รายจา่ยอืน

รายจา่ยอืน 0 0

รวมงบลงทนุ 1,329,000

งบรายจา่ยอืน

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ -100 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 1,329,000

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA -100 0

จัดซือเครืองพมิพ์ (Multifunction
แบบหมกึฉีด Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟ (UPS)
จํานวน 4 เครือง 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 3,000 5,000 5,000 %

35,500 60,000 58,000 91,000

35,500 60,000 58,000 91,000
4,535,115.0

1
5,715,054.5

7
7,622,334.4

2 9,493,200

6,845 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %
โครงการจา้งเหมาจัดเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ

ของเทศบาล 100 10,000

โครงการจัดทําแผนชมุชนและ
แผนพัฒนาตําบล -100 0

โครงการจัดสง่ผลงานเทศบาลเขา้
ประกวดรางวลัตา่ง ๆ 100 10,000

โครงการจัดเก็บขอ้มลูภายในเขต
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง -100 0

โครงการจัดงาน จัดนทิรรศการและ
ประกวดการแขง่ขนัตา่ง ๆ -100 0

คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี แผนอตัรากําลังสามปี แผน 0 0

โครงการการจัดงาน จัดนทิรรศการ
ของเทศบาล 100 10,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบดําเนนิงาน

รวมงบเงนิอดุหนุน 83,000

รวมงานบรหิารทวัไป 10,294,500

เงนิอดุหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 5,000

รวมเงนิอดุหนุน 83,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 25,000 %

0 0 0 0 %

6,845 0 0 65,000

6,845 0 0 65,000

6,845 0 0 65,000

592,275 634,772 900,506 1,176,200 %

98,553 120,527 27,380 0 %

0 0 35,000 42,000 %

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 0 0

เงนิประจําตําแหน่ง 0 42,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

เงนิเดอืนพนักงาน 1.68 1,196,000

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร

รวมงบดําเนนิงาน 95,000

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 95,000

โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้น
กฎหมายทีเกียวกบัการปฎบิตังิาน 100 20,000

รวมคา่ใชส้อย 95,000

โครงการประชมุประชาคมจัดทําแผน
ชมุชน 100 5,000

โครงการประเมนิผลการทํางานของ
เทศบาล -100 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 10,000

โครงการประชมุจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 100 5,000

โครงการจา้งเหมาสถาบนัการศกึษา
ประเมนิการทํางานของเทศบาล 100 25,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

690,828 755,299 962,886 1,218,200

690,828 755,299 962,886 1,218,200

0 0 257,070 279,200 %

420 1,680 0 5,000 %

0 0 0 36,000 %

0 5,637 9,637 20,000 %

1,816 33,829 0 0 %

2,236 41,146 266,707 340,200

12,500 37,620 15,314 0 %
รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 100 30,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 0

รวมคา่ตอบแทน 145,000

คา่เชา่บา้น -72.22 10,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0 20,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน -60.6 110,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 0 5,000

งบดําเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,368,800

รวมงบบุคลากร 1,368,800

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 100 112,800

เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 100 18,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

9,344 8,470 3,522 30,000 %

0 0 0 30,000 %

0 0 13,200 50,000 %

0 1,070 2,035 20,000 %

21,844 47,160 34,071 130,000

29,631.6 28,039.8 38,896.15 30,000 %

19,250 19,480 8,120 20,000 %

48,881.6 47,519.8 47,016.15 50,000

72,961.6 135,825.8 347,794.15 520,200

0 0 0 0 %

0 0 0 11,000 %

คา่จัดซือเครืองคอมพวิเตอร์ จํานวน
2 เครือง 100 46,000

คา่จัดซือเครืองพมิพช์นดิเลเซอร/์
ชนดิ LED (25หนา้/นาท)ี -100 0

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

รวมงบดําเนนิงาน 678,100

งบลงทนุ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 20,000

รวมคา่วสัดุ 50,000

คา่วสัดุ

วสัดสํุานักงาน 0 30,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 15.5 23,100

รวมคา่ใชส้อย 483,100

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุแผนทีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ

1,066.
67 350,000

คา่ลงทะเบยีน 0 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก 0 30,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 33,000 0 0 %

0 0 3,380 0 %

0 33,000 3,380 11,000

0 33,000 3,380 11,000

0 0 215,923 0 %

0 0 215,923 0

0 0 215,923 0

763,789.6 924,124.8 1,529,983.15 1,749,400
5,305,749.6

1
6,639,179.3

7
9,152,317.5

7 11,307,600

งบดําเนนิงาน

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,099,100

รวมแผนงานบรหิารงานทวัไป 12,488,600

รวมรายจา่ยอืน 0

รวมงบรายจา่ยอืน 0

รายจา่ยอืน

รายจา่ยอืน 0 0

รวมงบลงทนุ 52,200

งบรายจา่ยอืน

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 52,200

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครือง 100 6,200

จัดซือคอมพวิเตอร์ จํานวน 2 เครือง 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 2,250 30,000 %

0 0 1,650 40,000 %

0 0 3,900 70,000

0 0 3,900 70,000

0 0 3,900 70,000

18,000 18,000 18,000 18,000 %

18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

งบดําเนนิงาน

รวมงบเงนิอดุหนุน 18,000

รวมงานเทศกจิ 18,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 18,000

รวมเงนิอดุหนุน 18,000

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความ
สงบภายใน 30,000

งานเทศกจิ

รวมคา่วสัดุ 30,000

รวมงบดําเนนิงาน 30,000

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 0 30,000

วสัดเุครืองแตง่กาย -100 0

คา่วสัดุ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 11,600 0 %

0 0 11,600 0

20,000 0 0 0 %

0 0 149,009.43 0 %

29,029 0 0 0 %

320 0 0 0 %

45,245.4 0 0 0 %

0 6,420 0 0 %

0 19,883 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 100,000 %
โครงการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัเบืองตน้ -100 0

โครงการการฝึกอบรมเพือพัฒนา
ศกัยภาพอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย 100 40,000

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 100 40,000

โครงการการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัเบืองตน้ 100 100,000

โครงการการป้องกนัอบุตัเิหตใุนงาน
เทศกาลสําคญั 100 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัอบุตัเิหตใุน
งานเทศกาลสําคญั 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเบืองตน้ 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเบืองตน้ 0 0

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของ
อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 0 0

รวมคา่ตอบแทน 0

คา่ใชส้อย

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 50,000 %

0 0 0 0 %

0 0 7,930 40,000 %

0 0 0 0 %

0 3,200 0 0 %

94,594.4 29,503 156,939.43 210,000

94,594.4 29,503 168,539.43 210,000

0 0 0 60,000 %

0 0 0 60,000

0 0 0 60,000

94,594.4 29,503 168,539.43 270,000

112,594.4 47,503 190,439.43 358,000

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบั
อคัคภียั 210,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 258,000

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0

รวมงบลงทนุ 0

ครภุณัฑก์ารเกษตร

คา่เลือยโซย่นต์ -100 0

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

รวมคา่ใชส้อย 210,000

รวมงบดําเนนิงาน 210,000

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กียวกบั
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 100 5,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรอืน อบต.แมท่า่ชา้ง 0 0

โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผน
ป้องกนัภยั 100 15,000

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนา
ศกัยภาพอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่าย -100 0

โครงการป้องกนัอบุตัเิหตใุนงาน
เทศกาลสําคญั -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

162,757 179,440 371,880 656,760 %

21,420 17,040 1,050 1,000 %

0 0 35,000 42,000 %

64,080 95,541 120,230 205,000 %

27,400 55,197 61,640 45,000 %

275,657 347,218 589,800 949,760

275,657 347,218 589,800 949,760

0 0 195,000 244,000 %

0 0 0 5,000 %
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 0 5,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน -40.57 145,000

รวมงบบุคลากร 1,046,000

งบดําเนนิงาน

เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 73.33 78,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,046,000

เงนิประจําตําแหน่ง 0 42,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 40.49 288,000

เงนิเดอืนพนักงาน -4.38 628,000

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 900 10,000

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

28,350 28,800 27,700 51,000 %

0 1,098 0 0 %

28,350 29,898 222,700 300,000

33,205 10,342 35,000 135,000 %

17,240 2,250 14,441 20,000 %

0 0 16,500 20,000 %

0 0 49,000 40,000 %

0 0 0 0 %

0 248,800 355,600 359,400 %

0 0 0 100,000 %

1,855 3,640 1,070 20,000 %

52,300 265,032 471,611 694,400รวมคา่ใชส้อย 1,182,000

คา่วสัดุ

โครงการหอ้งสมดุมชีวีติ -100 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 150 50,000

โครงการปรับปรงุภมูทิศันแ์ละ
สิงแวดลอ้ม ศพด.ทต.แมท่า่ชา้ง 100 50,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา 61.38 580,000

คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาผูด้แูลเด็ก -100 0

คา่ลงทะเบยีน 0 40,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก 50 30,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 220 432,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 0

รวมคา่ตอบแทน 222,000

คา่เชา่บา้น 41.18 72,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

17,571 26,250 26,130 40,000 %

0 8,295.11 6,091.76 5,000 %

22,853 0 0 0 %

405,265.78 405,735.42 399,301.42 478,240 %

0 938 0 25,000 %

0 0 0 15,000 %

0 0 0 5,000 %

30,000 21,710 25,430 30,000 %

0 0 0 0 %

475,689.78 462,928.53 456,953.18 598,240

0 8,216.29 12,328.4 25,000 %

0 0 2,444 10,000 %

0 8,216.29 14,772.4 35,000

556,339.78 766,074.82 1,166,036.58 1,627,640รวมงบดําเนนิงาน 2,159,000

คา่นําประปา คา่นําบาดาล 100 20,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 70,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 100 50,000

วสัดดุนตรี 100 70,000

รวมคา่วสัดุ 685,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 20 30,000

วสัดกุารเกษตร 33.33 20,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 0 0

คา่อาหารเสรมิ (นม) 0.37 480,000

วสัดสํุานักงาน -25 30,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 53,980 36,000 %

0 7,200 0 0 %

0 26,100 0 0 %

0 0 69,500 0 %

0 40,000 0 0 %

17,500 0 0 0 %

0 0 8,990 0 %

0 0 6,190 0 %

0 0 0 0 %

ครภุณัฑก์ฬีา

คา่จัดซือเครืองออกกําลังกาย 100 100,000

คา่จัดซือเครืองซกัผา้ 0 0

คา่จัดซือตูเ้ย็น 0 0

คา่เครืองรับโทรทศัน์ แอล ซี ดี
(LCD TV) 0 0

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว

คา่ตูเ้ก็บอปุกรณ์กระเป๋าและเครือง
นอนของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต. 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

คา่จัดซือโตะ๊และเกา้อีรับประทาน
อาหารสําหรับเด็กปฐมวยั 0 0

คา่จัดซือและตดิตังระบบบนัทกึภาพ
โทรทศันว์งจรปิด (CCTV) สําหรับ 0 0

คา่จัดซือเครืองปรับอากาศ -100 0

คา่จัดซือตูเ้ก็บแฟ้ม 0 0

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑสํ์านักงาน

งบลงทนุ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 16,500 0 22,000 %

0 0 4,190 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 5,500 %

0 1,550 0 0 %

0 0 0 3,000 %

99,938 0 0 0 %

0 0 10,000 30,000 %

117,438 91,350 152,850 96,500

0 0 30,000 0 %

0 0 10,000 0 %
คา่ปรับปรงุตอ่เตมิประตปิูดใตอ้า่ง
ลา้งหนา้ 0 0

คา่กอ่สรา้งสิงสาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งบอรด์ประชาสมัพันธง์าน
ของ ศพด.ทต.แมท่า่ชา้ง 0 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 110,400

คา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง

คา่เครืองเลน่สนาม 0 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ -100 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 3.33 3,100

ครภุณัฑอ์ืน

คา่จัดซือเครืองพมิพช์นดิเลเซอร์ -100 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟ (UPS) 0 0

คา่จัดซือเครืองพมิพ์ Multifunction
ชนดิฉีดหมกึ (Inkjet) 0 0

คา่จัดซือเครืองพมิพค์อมพวิเตอร์
ชนดิเลเซอร์ 100 7,300

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

คา่จัดซือเครืองคอมพวิเตอร์ -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 24,000 0 0 %

0 24,000 40,000 0

117,438 115,350 192,850 96,500

0 0 124,239 0 %

0 0 124,239 0

0 0 124,239 0

656,600 588,600 855,000 915,000 %

656,600 588,600 855,000 915,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ -16.94 760,000

รวมเงนิอดุหนุน 760,000

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมรายจา่ยอืน 0

รวมงบรายจา่ยอืน 0

รายจา่ยอืน

รายจา่ยอืน 0 0

รวมงบลงทนุ 210,400

งบรายจา่ยอืน

จัดทําทีแปรงฟันและลา้งมอืของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.แมท่า่ชา้ง 0 0

รวมคา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง 100,000

กอ่สรา้งจดุรวมพล(กรณีเกดิภยัตา่ง) 100 30,000

กอ่สรา้งรัวรอบศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง 100 70,000

คา่กอ่สรา้งสิงสาธารณูปโภค



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

656,600 588,600 855,000 915,000
1,606,034.7

8
1,817,242.8

2
2,927,925.5

8 3,588,900

378,680 0 0 0 %

378,680 0 0 0

378,680 0 0 0

378,680 0 0 0
1,984,714.7

8
1,817,242.8

2
2,927,925.5

8 3,588,900

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัสาธารณสขุ

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศกึษา 4,175,400

แผนงานสาธารณสขุ

รวมงบดําเนนิงาน 0

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 0

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารสถานศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็ก 0 0

รวมคา่ใชส้อย 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา

งบดําเนนิงาน

รวมงบเงนิอดุหนุน 760,000

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา 4,175,400



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

103,150 0 0 0 %

44,135 0 0 0 %

147,285 0 0 0

147,285 0 0 0

5,960 0 0 0 %

5,400 0 0 0 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

11,360 0 0 40,000

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้กนนํา
สขุภาพครอบครัว 100 10,000

รวมคา่ใชส้อย 40,000

โครงการสงเสรมิกลุม่อาสาสมัครเตมิ
รักใหเ้ต็มใจตําบลหางดง 0 10,000

โครงการอบรมหมอสมนุไพรในชมุชน 100 10,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสขุ -100 0

โครงการรณรงคป์ระชาสมัพันธง์าน
สาธารณสขุ 100 10,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิากจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) 0 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 0 0

รวมงบบุคลากร 0

งบดําเนนิงาน

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 0 0

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 0

เงนิเดอืนพนักงาน 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

8,868 0 0 0 %

19,080 5,808 0 0 %

27,948 5,808 0 0

39,308 5,808 0 40,000

0 0 78,000 0 %

0 9,990 0 0 %

0 0 0 9,000 %

28,000 0 0 0 %
คา่จัดซือเครืองคอมพวิเตอร์ จํานวน
 1 เครือง 0 0

คา่จัดซือเครืองตรวจนําตาล/ไขมัน
ในกระแสเลอืด -100 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

คา่จัดซือกลอ้งดจิติอล 0 0

ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

เครืองพน่ละอองฝอยยแูอลวี ชนดิ
สะพายหลัง จํานวน 1 เครือง 0 0

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑก์ารเกษตร

รวมงบดําเนนิงาน 40,000

งบลงทนุ

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 0 0

รวมคา่วสัดุ 0

คา่วสัดุ

วสัดสํุานักงาน 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

2,250 0 0 0 %

30,250 9,990 78,000 9,000

30,250 9,990 78,000 9,000

60,000 65,000 95,000 95,000 %

60,000 65,000 95,000 95,000

60,000 65,000 95,000 95,000

276,843 80,798 173,000 144,000

0 0 7,000 50,000 %

300 0 0 0 %

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดตังศนูยฟื์นฟู
สขุภาพชมุชน 0 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 0 50,000

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน

งบดําเนนิงาน

รวมงบเงนิอดุหนุน 45,000

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัสาธารณสขุ 85,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์ -52.63 45,000

รวมเงนิอดุหนุน 45,000

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0

รวมงบลงทนุ 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟ (UPS)
จํานวน 1 เครือง 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

18,107 0 0 0 %

480 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 8,595 0 0 %

0 9,700 0 0 %

0 0 0 0 %

0 7,790 0 0 %

0 0 0 0 %

0 477,320 540,650 600,000 %

0 0 950 20,000 %

0 0 8,245 25,000 %

0 0 0 0 %

0 38,799 0 0 %

0 17,300 4,120 50,000 %

0 0 9,600 25,000 %
โครงการป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ -100 0

โครงการปรับปรงุภมูทิศันท์ีสาธารณะ
และถนน 0 0

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สิงแวดลอ้มในชมุชน -100 0

โครงการบรหิารจัดการศนูยฟื์นฟู
สขุภาพชมุชน 0 25,000

โครงการบกิคลนินิงเดย์ 100 10,000

โครงการบรหิารจัดการแกไ้ขปัญหา
ขยะในพืนที -100 0

โครงการบรหิารจัดการและพัฒนา
ศกัยภาพคณะกรรมการจัดการ 50 30,000

โครงการการป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ 0 0

โครงการการป้องกนัและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้ 100 20,000

โครงการการปรับปรงุภมูทิศันแ์ละ
ป้ายหมูบ่า้น หมูท่ี 5 0 0

โครงการการป้องกนัและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 100 20,000

โครงการการบรหิารจัดการแกไ้ข
ปัญหาขยะในพืนที 100 700,000

โครงการการบรหิารจัดการศนูยฟื์นฟู
สขุภาพชมุชน 0 0

คา่ใชจ้า่ยในโครงการการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มในชมุชน 0 0

คา่ใชจ้า่ยในโครงการการป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 5,050 4,590 10,000 %

0 2,160 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 15,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

18,887 566,714 575,155 795,000

18,887 566,714 575,155 795,000

3,800 0 0 0 %

ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

คา่เครืองชังนําหนัก 0 0

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

รวมคา่ใชส้อย 945,000

รวมงบดําเนนิงาน 945,000

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้ยาวชนเรือง
การป้องกนัการตังครรภก์อ่นวยัอนั 100 10,000

โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวงั
คณุภาพนํา 100 10,000

โครงการสง่เสรมิคณุภาพชวีติหญงิ
ตังครรภแ์ละหลังคลอด 100 5,000

โครงการสขุาภบิาลอาหาร 100 15,000

โครงการสง่เสรมิการจัดการขยใุน
ชมุชนโดยใชห้ลัก 3 Rs 100 30,000

โครงการสง่เสรมิการออกกําลังกาย -100 0

โครงการพัฒนางานสง่เสรมิสขุภาพ
เพือลดโรคทีเกดิจากพฤตกิรรม 0 0

โครงการรณรงคล์ดโลกรอ้น 100 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนั
โรคสตัวป์ระจําหมูบ่า้น 0 10,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

5,800 0 0 0 %

9,600 0 0 0

9,600 0 0 0

28,487 566,714 575,155 795,000

305,330 647,512 748,155 939,000

0 0 0 20,000 %

50,000 0 0 0 %

50,000 0 0 20,000

50,000 0 0 20,000

50,000 0 0 20,000รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 20,000

รวมคา่ใชส้อย 20,000

รวมงบดําเนนิงาน 20,000

โครงการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั
ธรรมชาตแิละสาธารณภยั 0 20,000

เงนิคา่สงเคราะหเ์ด็กหรอืผุด้อ้ยโอกาส 0 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบดําเนนิงาน

รวมแผนงานสาธารณสขุ 1,030,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบลงทนุ 0
รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน 945,000

คา่เครืองวดัความดนัโลหติ 0 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

50,000 0 0 20,000

349,200 403,417 631,280 733,000 %

9,690 3,488 3,515 150,000 %

0 0 38,500 42,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

358,890 406,905 673,295 925,000

358,890 406,905 673,295 925,000

8,000 27,200 209,000 116,000 %

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

102.5
9 235,000

รวมงบบุคลากร 1,252,000

งบดําเนนิงาน

เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 100 36,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,252,000

เงนิประจําตําแหน่ง 0 42,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 100 324,000

เงนิเดอืนพนักงาน 9.14 800,000

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -66.67 50,000

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 10,000 %

1,937 7,278 7,278 15,000 %

1,880 15,259 0 0 %

11,817 49,737 216,278 141,000

70,991 67,211.52 26,236 155,000 %

12,575 13,130.8 0 45,000 %

0 0 0 66,000 %

0 0 0 5,000 %

24,985 20,715 20,806.75 30,000 %

108,551 101,057.32 47,042.75 301,000

9,640 18,606 24,958.75 50,000 %

50,419 49,143.86 76,584.5 100,000 %วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000

คา่วสัดุ

วสัดสํุานักงาน -40 30,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 30,000

รวมคา่ใชส้อย 209,000

คา่ลงทะเบยีน -24.24 50,000

โครงการประชาสมัพันธง์านดา้น
เคหะและชมุชน 0 5,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก -11.11 40,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร -45.81 84,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 0

รวมคา่ตอบแทน 255,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ -50 5,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0 15,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

38,368.99 46,304.25 92,872.96 100,000 %

0 0 0 10,000 %

19,830 12,445 22,175 30,000 %

20,437 0 0 70,000 %

138,694.99 126,499.11 216,591.21 360,000

259,062.99 277,293.43 479,911.96 802,000

0 0 14,500 0 %

0 17,500 0 0 %

0 0 26,500 0 %

0 0 9,990 0 %

0 1,550 0 0 %

คา่จัดซือเครืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0

คา่จัดซือคอมพวิเตอร์ 0 0

คา่จัดซือคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้
สําหรับงานประมวลผล 0 0

คา่จัดซือกลอ้งถา่ยรปู 0 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

รวมงบดําเนนิงาน 739,000

งบลงทนุ

วสัดอุืน -85.71 10,000

รวมคา่วสัดุ 275,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ -50 5,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0 100,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 60,000 %

0 0 0 40,000 %

0 19,050 50,990 100,000

0 0 0 70,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

20,000 0 0 0 %

20,000 0 0 70,000

20,000 19,050 50,990 170,000

รายจา่ยอืน

รวมงบลงทนุ 40,000

งบรายจา่ยอืน

คา่ออกแบบและประมาณราคาอาคาร
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร 0 0

รวมคา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง 40,000

คา่ทดสอบดนิโดยวธิี Boring Test (
 SPT) 100 20,000

คา่สํารวจธรณีฟิสกิส์ โดยการวดัคา่
ความตา้นทานไฟฟ้า (Resistivity 100 20,000

กอ่สรา้งศนูยก์ระจายขา่วสารชมุชน
เจรญิทรัพย์ หมูท่ี 7 -100 0

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจา่ยใหแ้ก่
เอกชน นติบิคุคลหรอืบคุคลภายนอก

คา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิงสาธารณูปโภค

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ -100 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0

ครภุณัฑอ์ืน

จัดทําแผน่พืนเวที -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 118,448 0 %

0 0 118,448 0

0 0 118,448 0

0 0 14,741.74 0 %

0 0 14,741.74 0

0 0 14,741.74 0

637,952.99 703,248.43 1,337,386.7 1,897,000

0 0 200,000 0 %
จัดซือรถยนตบ์รรทกุเปิดขา้งเททา้ย
ตดิตังชดุเครนไฮดรอลคิ พรอ้ม 0 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทนุ

รวมงบเงนิอดุหนุน 0

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 2,031,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0

รวมเงนิอดุหนุน 0

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมรายจา่ยอืน 0

รวมงบรายจา่ยอืน 0

รายจา่ยอืน 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 86,000 %

28,000 0 0 0 %

2,250 0 0 0 %

29,200 0 0 0 %

19,350 0 0 0 %

78,800 0 200,000 86,000

490,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 364,000 0 %
โครงการกอ่สรา้งรัวพรอ้มเทลาน
คอนกรตีเสรมิเหล็กป่าชา้ หมูท่ี 6 0 0

โครงการกอ่สรา้งเมรเุผาศพ พรอ้ม
ลาน คสล. หมูท่ี 7 (ป่าชา้บา้นกอง) 100 336,000

โครงการกอ่สรา้งเมรเุผาศพ พรอ้ม
ลาน คสล. หมูท่ี 7 (ป่าแป๋-โรงววั) 100 672,000

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลียม
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 7 0 0

โครงการกอ่สรา้งป้ายหมูบ่า้น หมูท่ี 1 100 32,600

คา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง

อาคารตา่ง ๆ

คา่เวทเีหล็ก 0 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0

ครภุณัฑอ์ืน

คา่ไฟฟ้าจราจรกระพรบิพลังงาน
แสงอาทติย์ 0 0

คา่จัดซือคอมพวิเตอร์ จํานวน 1
เครือง 0 0

คา่จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0

จัดซือชดุโคมไฟฟ้าถนนแบบ
พลังงานแสงอาทติย์ หมูท่ี 1 -100 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 126,000 0 %

0 0 0 0 %

56,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 81,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

42,777 0 0 0 %

27,000 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

0 0 0 34,000 %

20,950 0 0 0 %

0 70,000 0 0 %

0 0 0 147,000 %

ขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก
หมูท่ี 6 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บนลําเหมอืง หมู่ 8 -100 0

กอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี 1 -100 0

กอ่สรา้งราวกนัตก หมูท่ี 9 0 0

คา่กอ่สรา้งสิงสาธารณูปโภค

กอ่สรา้งพนังกนัดนิและขยายผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหล็กลําเหมอืง -100 0

โครงการปรับปรงุป้ายหนา้ทีทําการ
อบต.หางดง 0 0

โครงการปรับปรงุอาคารฝึกอบรม
วชิาชพี อบต.หางดง 0 0

โครงการตอ่เตมิอาคารฝึกอบรม
พัฒนาอาชพี(อาคารอเนกประสงค)์ 100 50,000

โครงการตอ่เตมิอาคารอเนกประสงค์
หมูท่ี 9 100 30,000

โครงการตอ่เตมิศาลาอเนกประสงค์
หมูท่ี 8 100 60,000

โครงการตอ่เตมิอาคารเก็บวสัดุ
ชมุชนธารองิดอย หมู่ 1 -100 0

โครงการกอ่สรา้งศาลาพักศพ ป่าชา้
บา้นดงหลวง หมูท่ี 6 100 117,000

โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์
(คสล.) หมูท่ี 1 ตําบลหางดง 0 0

โครงการกอ่สรา้งศาลเจา้ประจํา
หมูบ่า้น หมูท่ี 9 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 419,500 0 0 %

0 0 127,000 0 %

0 0 420,000 0 %

0 0 0 0 %

0 0 220,000 0 %

0 0 0 0 %

0 239,500 0 0 %

175,500 0 0 0 %

0 0 0 358,000 %

0 0 0 620,000 %

0 0 0 318,000 %

0 0 0 810,000 %

0 0 710,000 0 %

0 500,000 0 0 %
โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 1 0 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ 1 -100 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 1 0 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ระยะที 1 หมู่ 9 -100 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ลําเหมอืงแมข่กัตอ่จาก -100 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนัดนิพรอ้ม
ขยายผวิจราจร (คสล.) หมูท่ี 8 0 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนัดนิพรอ้ม
ขยายผวิจราจรและราวกนัตกตอ่จาก -100 0

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลียม
พรอ้มพนังกนัดนิ คสล. หมูท่ี 6 100 439,000

โครงการกอ่สรา้งพนังกนัดนิ คสล.
พรอ้มขยายผวิการจราจร หมูท่ี 8 0 0

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลียม
คสล. หมูท่ี 6 100 87,000

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลียม
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 7 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนปลอดฝุ่ น
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 4 หมูท่ี 9 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนปลอดฝุ่ นโดย
ทําเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กบนลําเหมอืงกอง หมูท่ี 8 100 377,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กพรอ้มรางระบายนํา หมูท่ี 5 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

399,500 0 0 0 %

0 0 0 172,000 %

0 289,500 0 0 %

0 0 346,000 0 %

0 0 337,000 0 %

0 0 0 75,000 %

0 0 0 491,000 %

0 0 0 200,000 %

0 0 90,000 90,000 %

0 0 0 0 %

0 26,000 0 0 %

0 70,000 0 0 %

0 25,000 0 0 %

0 0 351,400 0 %

0 0 0 146,000 %

โครงการปรับปรงุรางระบายนําสาย
บวกหา้ หมูท่ี 5 0 0

โครงการปรับปรงุรางสง่นําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ลําเหมอืงกอง หมู่ 6 -100 0

โครงการปรับปรงุตอ่เตมิอาคาร
อเนกประสงค์ หมูท่ี 7 0 0

โครงการปรับปรงุทอ่ลอดถนนสาย
บวกหา้ -แสนตอ หมูท่ี 5 0 0

โครงการถนนปลอดฝุ่ นบา้นดง หมูท่ี
 9 100 280,000

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมเสยีงตาม
สาย หมูท่ี 5 0 0

โครงการขยายผวิจราจร แบบ
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนสาย ชม.ถ. -100 0

โครงการขดุลอกลําเหมอืงภายในเขต
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง -100 0

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ลําเหมอืง -100 0

โครงการขยายผวิจราจร ถนนสาย
ชม.ถ.204-03 -100 0

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 9 0 0

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 9 0 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ระหวา่งทอ่ลอดเหลียม -100 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็กลําเหมอืงแมต่าซว่ย หมูท่ี 0 0

โครงการกอ่สรา้งพนังกนันําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (คสล.) หมูท่ี 1 ตําบล 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 269,000 0 %

0 0 0 190,000 %

0 0 175,500 0 %

0 0 0 0 %

0 35,000 0 0 %

0 80,000 0 0 %

0 0 0 261,000 %

0 0 0 540,000 %

0 359,000 0 0 %

0 0 0 85,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 19,000 %

1,211,727 2,113,500 3,535,900 4,687,000

1,290,527 2,113,500 3,735,900 4,773,000

งบเงนิอดุหนุน

รวมคา่ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง 2,750,400

รวมงบลงทนุ 2,750,400

โครงการเสรมิผวิจราจรซอยบา้นนาง
ทศันยี์ บวัขาว หมูท่ี 1 100 9,800

ซอ่มแซมทอ่ระบายนําพรอ้มเทพืน
ถนน คสล. หมูท่ี 7 -100 0

โครงการเสรมิผวิจราจร หมูท่ี 8 0 0

โครงการเสรมิผวิจราจรคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก (ยกระดบั) หมู่ 1 -100 0

โครงการวางทอ่ระบายนําคอนกรตี
เสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พักคอนกรตี -100 0

โครงการวางทอ่และบอ่พักคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายทาง ชม.ถ.204-05 -100 0

โครงการปรับปรงุหลังคาโรงเรอืน
ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบ 0 0

โครงการปรับปรงุอาคารอเนกประสงค์
หมูท่ี 1 0 0

โครงการปรับปรงุลําเหมอืงเกา่ หมูท่ี
  1 0 0

โครงการปรับปรงุลําเหมอืงเกา่ ใน
ชมุชนบา้นธารองิดอย หมูท่ี 1 100 260,000

โครงการปรับปรงุลําเหมอืง หมูท่ี 1
บา้นธารองิดอย 0 0

โครงการปรับปรงุลําเหมอืงเกา่
ระยะที 2 หมู่ 1 -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

110,575.89 332,352.65 0 0 %

110,575.89 332,352.65 0 0

110,575.89 332,352.65 0 0
1,401,102.8

9
2,445,852.6

5 3,735,900 4,773,000

95,000 0 0 0 %

95,000 0 0 0

95,000 0 0 0

95,000 0 0 0

งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏกิลู

งบดําเนนิงาน

รวมงบดําเนนิงาน 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0

โครงการรวมใจภกัดิรักษ์พืนทีสเีขยีว 0 0

รวมคา่ใชส้อย 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนนิงาน

รวมงบเงนิอดุหนุน 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,750,400

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0

รวมเงนิอดุหนุน 0

เงนิอดุหนุน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

265,000 0 0 0 %

265,000 0 0 0

265,000 0 0 0

265,000 0 0 0
2,399,055.8

8
3,149,101.0

8 5,073,286.7 6,670,000

177,152 0 0 0 %

64,340 0 0 0 %

15,200 0 0 0 %

4,500 0 0 0 %
คา่ใชจ้า่ยในการปกป้องสถาบนั
กษัตรยิแ์ละสถาบนัสําคญัของชาติ 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมชมรม
ผูส้งูอายุ อบต.หางดง 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการจา้งนักเรยีน นักศกึา
ทํางานในชว่งปิดภาคเรยีน 0 0

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศกัยภาพของกลุม่สตรแีมบ่า้น 0 0

งบดําเนนิงาน

คา่ใชส้อย

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

รวมงานกําจดัขยะมลูฝอยและสิงปฏกิลู 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,781,400

รวมคา่ใชส้อย 0

รวมงบดําเนนิงาน 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 30,000 %

20,000 0 0 0 %

1,152 0 0 0 %

240 0 0 0 %

5,280 0 0 0 %

0 2,860 0 0 %

13,630 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 9,800 0 0 %

0 0 0 25,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 10,000 %

โครงการธนาคารแหง่ความดี -100 0

โครงการบรหิารจัดการศนูยพั์ฒนา
ครอบครัวในชมุชน 0 10,000

โครงการเชดิชเูกยีรตสิตรดีเีดน่ 100 5,000

โครงการธนาคารความดี 100 10,000

โครงการจา้งนักเรยีน นักศกึาา
ทํางานในชว่งปิดภาคเรยีน -100 0

โครงการชมรมผูส้งูอายปุระจําเดอืน 100 54,000

โครงการจัดตังกองทนุสวสัดกิาร
ชมุชน -100 0

โครงการจา้งนักเรยีน นักศกึษา
ทํางานในชว่งปิดภาคเรยีน 0 0

โครงการการประชมุผูนํ้าชมุชนและ
กลุม่มวลชนในชมุชนเพือพัฒนาและ 0 0

โครงการคา่ยเยาวชนสขีาว (ยาเสพ
ตดิ) 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการมสีว่น
รว่มในการเมอืง การปกครองของ 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิคนดศีรหีางดง 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาชพี
ใหก้บักลุม่สตรแีมบ่า้น 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมกลุม่อาชพี
ใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 5,248 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 20,000 0 %

0 366,450 0 0 %

100,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

25,000 0 0 0 %

0 30,000 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %โครงการฝึกอาชพีดา้นสิงประดษิฐ์ 100 15,000

โครงการฝึกอาชพีดา้นการบรกิาร 100 15,000

โครงการฝึกอาชพีดา้นงานชา่งตา่ง ๆ 100 15,000

โครงการฝึกอาชพีการทําอาหาร 100 20,000

โครงการฝึกอาชพีดา้นการทําสมนุไพร 100 15,000

โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บักลุม่
สตรแีมบ่า้น หมูท่ี 1 0 0

โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บักลุม่
สตรแีมบ่า้น หมูท่ี 6 0 0

โครงการฝึกอบรมอาชพีผูส้งูอายุ 100 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บักลุม่
สตรี 100 20,000

โครงการฝึกอบรมสมาชกิสภาเด็ก
และเยาวชน อบต.หางดง 0 0

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นสทิธิ
สตรี 100 15,000

โครงการฝึกอบรมกลุม่อาชพีใหก้บั
ประชาชนในเขต เทศบาลตําบลแม่ 0 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของผูนํ้า 0 0

โครงการปกป้องสถาบนักษัตรยิ์ และ
สถาบนัสําคญัของชาติ 100 10,000

โครงการปกป้องสถาบนักษัตรยิแ์ละ
สถาบนัสําคญัของชาติ -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 35,000 84,460 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

360 0 0 0 %

0 8,090 0 0 %

0 0 360 10,000 %

0 6,780 16,986 10,000 %

0 0 130,620 0 %

0 0 0 200,000 %

0 66,940 0 0 %

0 0 0 5,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

โครงการสง่เสรมิสขุภาพจติผูส้งูอายุ 100 40,000

โครงการอบรมเพิมความรูค้วามเขา้ใจ
ใหแ้กป่ระชาชนเกียวกบัการเลอืกตัง 0 10,000

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของผูส้งูอายุ อบต.แมท่า่ชา้ง 0 0

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาวสิาหกจิ
ชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 0 5,000

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของผูส้งูอายุ เทศบาลตําบล 0 0

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของผูส้งูอายุ เทศบาลตําบลแม่ -100 0

โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มใน
การเมอืงของประชาชน 0 10,000

โครงการสง่เสรมิคนดศีรแีมท่า่ชา้ง 0 10,000

โครงการศนูยป์ฏบิตักิารพลังแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพตดิ อบต.หางดง 0 0

โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืงในระบอบ 0 0

โครงการเยาวชนุรน่ใหมห่า่งไกลยา
เสพตดิ 100 30,000

โครงการเยียมผูส้งุอายทุีบา้น 100 10,000

โครงการพัฒนาสตรแีละเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งของครอบครัว 100 15,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดลอ้ม 100 20,000

โครงการพัฒนาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน 0 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

426,854 525,920 257,674 350,000

426,854 525,920 257,674 350,000

426,854 525,920 257,674 350,000

426,854 525,920 257,674 350,000

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 86,418 0 0 %

84,220 0 0 0 %

0 0 0 115,000 %

0 0 0 10,000 %โครงการจัดการแขง่ขนัเปตอง -100 0

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาสาน
สายใย 3 วยั เพือสขุภาพ ประจําปี 0 0

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาสาน
สายใยสามวยัเพือสขุภาพ -39.13 70,000

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล
แมท่า่ชา้งคพั 100 40,000

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาสาน
สายใย 3 วนัเพือสขุภาพ 0 0

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาเปตอง
และเซปักตระกรอ้ 100 100,000

งบดําเนนิงาน

คา่ใชส้อย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกฬีาและนนัทนาการ

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน 384,000

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 384,000

รวมคา่ใชส้อย 384,000

รวมงบดําเนนิงาน 384,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

79,900 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 41,201 0 100,000 %

0 0 0 0 %

0 0 10,000 0 %

0 0 0 10,000 %

0 8,780 0 0 %

119,574 0 0 0 %

23,170 0 30,000 30,000 %

306,864 136,399 40,000 265,000

4,800 7,126 19,960 20,000 %

4,800 7,126 19,960 20,000

311,664 143,525 59,960 285,000

311,664 143,525 59,960 285,000

รวมงบดําเนนิงาน 320,000

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 320,000

วสัดกุฬีา 50 30,000

รวมคา่วสัดุ 30,000

รวมคา่ใชส้อย 290,000

คา่วสัดุ

โครงการสง่เสรมิและพัฒนางานดา้น
กฬีา 0 0

โครงการเสรมิสรา้งสขุภาพประชาชน -100 0

โครงการสง่เสรมิการจัดตังชมรมกฬีา
จัดการแขง่ขนัและสง่เขา้รว่มการ -100 0

โครงการสง่เสรมิการจัดตังชมรมกฬีา
และสง่เขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบั 0 0

โครงการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการ
แขง่ขนัในระดบัตา่ง ๆ 100 50,000

โครงการสง่เสรมิการจัดตังชมรมกฬีา
จัดการแขง่ขนัและสง่เขา้รว่มการ 0 0

โครงการฝึกอบรม และพัฒนาทกัษะ
การเลน่กฬีา 100 30,000

โครงการพัฒนาสง่เสรมิการกฬีา -100 0

โครงการจัดซืออปุกรณ์การออก
กําลังกาย 0 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

1,000 0 0 0 %

29,360 59,080 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 10,000 %

25,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

19,900 0 0 0 %

0 0 29,720 50,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

20,000 29,780 30,000 10,000 %โครงการสรงนําพระธาตวุดัทา้วคําวงั -100 0

โครงการประชาชนหวัใจวถิพีทุธ 100 25,000

โครงการฝึกอบรมและประกวดงาน
ใบตอง(สวยดอก,ควกัและการตดัตงุ 100 15,000

โครงการตังธรรมหลวงขว่งธรรมยีเป็ง 0 0

โครงการธรรมะเพือประชาชน -40 30,000

โครงการจัดตังชมรมดนตรพีืนเมอืง
และจัดซืออปุกรณ์ดนตรพีืนเมอืง 0 0

โครงการเชดิชเูกยีรตคิรภูมูปัิญญา
ทอ้งถิน 100 5,000

โครงการจัดการแขง่ขนัตอบปัญหา
ธรรมะ 100 10,000

โครงการจัดงานพธิทีางศาสนาตา่ง ๆ 0 10,000

คา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนาตา่ง ๆ 0 0

โครงการกองทพัธรรมสญัจร 0 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน

งบดําเนนิงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 4,138 0 5,000 %

5,000 0 0 0 %

0 0 0 0 %

29,976 33,900 19,560 30,000 %

53,220 48,700 149,994 0 %

0 0 0 100,000 %

0 0 0 0 %

249,900 272,440 1,130 270,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

433,356 448,038 230,404 475,000

433,356 448,038 230,404 475,000

5,000 32,000 25,000 85,000 %

เงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 2.35 87,000

รวมงบดําเนนิงาน 535,000

งบเงนิอดุหนุน

โครงการอุย๊สอนหลาน (ทําขา้วแต๋
น,ขนมจ๊อก) 100 15,000

รวมคา่ใชส้อย 535,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณี
ยีเป็งแมท่า่ชา้ง -7.41 250,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณี
แหไ่มคํ้า 100 50,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีปีใหมเ่มอืง (แหไ่มคํ้า ดําหวั -100 0

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีปีใหมเ่มอืง(ดําหวัคนเฒา่) 100 65,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีดงพระเจา้นังโกน๋ 33.33 40,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีปีใหมเ่มอืง 0 0

โครงการแหเ่ทยีนพรรษา 0 0

โครงการอนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณี
เขา้พรรษา 100 20,000

โครงการแหเ่ทยีนเขา้พรรษา -100 0



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

5,000 32,000 25,000 85,000

5,000 32,000 25,000 85,000

438,356 480,038 255,404 560,000

750,020 623,563 315,364 845,000

6,320 0 0 0 %

15,175 0 0 0 %

11,052 0 0 0 %

0 15,356 0 0 %

0 0 240 0 %

0 19,438 0 30,000 %
โครงการคนืความรูสู้ค่น ชมุชน
พอเพยีง -100 0

โครงการ การบรหิารจัดการศนูย์
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว 0 0

โครงการคนืความรูสู้ค่น ชมุชน
พอเพยีง 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการศนูย์
การเรยีนรูต้ามแนวพระราชดํารขิอง 0 0

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิงานของศนูยถ์า่ยทอด 0 0

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการที
ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการคนืความรูสู้ค่น
ชมุชนพอเพยีง 0 0

งบดําเนนิงาน

คา่ใชส้อย

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 622,000
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 942,000

รวมเงนิอดุหนุน 87,000

รวมงบเงนิอดุหนุน 87,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

0 0 0 0 %

0 0 2,500 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

32,547 34,794 2,740 80,000

32,547 34,794 2,740 80,000

32,547 34,794 2,740 80,000

32,547 34,794 2,740 80,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนนิงาน 110,000

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 110,000

โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูยถ์า่ยทอด 0 20,000

รวมคา่ใชส้อย 110,000

โครงการสง่เสรมิพัฒนาความรูเ้ชงิ
ปฎบิตักิารกลุม่ยวุเกษตรกร 100 20,000

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
ทําและใชปุ้๋ ยหมัก ปุ๋ ยชวีภาพ ใน 100 20,000

โครงการบรหิารจัดการศนูยเ์รยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว -100 0

โครงการสง่เสรมิการปลกูผักปลอด
สารพษิและปลกูผักสวนครัวรัวกนิได ้ 100 10,000

โครงการบรหิารจัดการศนูยก์ารเรยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว 0 0

โครงการบรหิารจัดการศนูยเ์รยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว 100 20,000

โครงการธนาคารใบไม ้ "เก็บใบไม ้
ลดการเผา ลดหมอกควนั" 100 20,000



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ยอด
ตา่ง (%) ปี 2559

54,937 69,120 41,617 130,000 %

74,500 73,500 78,000 90,000 %

96,972.5 7,163 14,321 50,000 %

308,572.07 242,111 199,005.14 121,500 %

167,915 165,654 419,160 450,000 %

702,896.57 557,548 752,103.14 841,500

702,896.57 557,548 752,103.14 841,500

702,896.57 557,548 752,103.14 841,500

702,896.57 557,548 752,103.14 841,500
12,069,762.

24
14,042,363.

27
19,420,005.

42 25,000,000รวมทกุแผนงาน 25,076,000

รวมงบกลาง 886,600

รวมแผนงานงบกลาง 886,600

รวมงบกลาง 886,600

รวมงบกลาง 886,600

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน 37.12 166,600

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน (กบท.) -9.83 405,760

เบียยังชพีผูป่้วยเอดส์ 0 90,000

สํารองจา่ย 88.48 94,240

งบกลาง

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 0 130,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 25,076,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 886,600 บาท

งบกลาง รวม 886,600 บาท
งบกลาง รวม 886,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและ
ผูกันตน

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

สํารองจาย จํานวน 94,240 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได เชนการเกิดสาธารณภัยตาง ๆ (อุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองจายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจายไว หรือเพ่ือ
ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีท่ีมี
หนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 166,600 บาท
(1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ รวม 85,000 บาท

เพ่ือจาย เปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดบัทอง
ถ่ินหรือพ้ืนท่ี
(2) เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.)
รวม 31,600 บาท
(๓) เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

(ส.ท.ท.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
จายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง รวม
50,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก
ประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 สวน และ
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รัฐบาล 1 สวน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวน
ท่ีสุด ท่ีมท.0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 405,760 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี มท. 0808/ว 43 ลงวันท่ี23
กันยายน 2551 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,294,500 บาท

งบบุคลากร รวม 6,392,900 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,625,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,500 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี 12 เดือน ในอัตรา
เดือนละ 27,600 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 2 คน)
12 เดือน ในอัตราเดือนละ 30,440

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 12
เดือน ในอัตราเดือนละ 4,000บาท
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
(จํานวน 2 คน) 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 12 เดือน
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท

-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 2 คน)
12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,800 บาท
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท

-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตรา ดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล

เงินคาตอบแทน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล

เงินคาตอบแทน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล

เงินคาตอบแทน 12 เดือน (จํานวน 9 คน)
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท

- เลขานุการสภาเทศบาล
เงินคาตอบแทน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,767,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,320,500 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท
-เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) เงินประจําตําแหนงในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท x 12 เดือน และเงินประจําตําแหนงของ
ผูบริหารตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 230,300 บาท
-เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจาง
ใหแกลูกจางประจํา 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 69,000 บาท
1.เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 750,500 บาท
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 220,500 บาท
1.เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,489,600 บาท
คาตอบแทน รวม 739,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

-เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ หรือ
กฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541
-เพ่ือจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
ซึ่งมาชวยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง

ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยท่ี
มท 0313.4/ว 3369 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2537
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
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ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบคุมงาน
-เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงาน พนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงาน ฝาอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุ
ระหวางปฏิบัติหนาท่ี
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีสามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบ กฎหมาย
กําหนด (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ) ตั้งไว 250,000
บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 99,600 บาท
-เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และ
ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 905,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ

หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อ
ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมปาย
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน และ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
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(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ปายประชาสัมพันธ สื่อ
สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(5) คาถายเอกสาร

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน
หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาหรือของท่ี
ระลึกตางๆ คาจางเหมา ดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ
สวนหยอม สนามหญา หรือท่ีสาธารณะ คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล และคาจาง
เหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ี และสามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําเว็บไซต

เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําเว็บไซต ( Website )
เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต

เพ่ือจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซต ( Website )
Domain name เปนราคาตอป

(9) คาเชาท่ีดิน
เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาล เปนราคาตอป
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิด
อุบัติเหตุ

เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบล
แมทาชาง ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในการ
กอใหเกิดอุบัติเหตุ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1) คารับรอง รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
(1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
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รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรอง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี
28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(1.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอ่ืน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(1.3) คาจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ปาย
สัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุม พวงมาลา คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวงดุริยางค และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทาง
พัฒนาท่ี 1.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 6

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาของรางวัล เงินรางวัล และของท่ีระลึกในงานหรือ
กิจกรรม หรือพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจ

คาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
เพ่ือสรางชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 แนว
ทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 22
ลําดับท่ี 15

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร จํานวน 180,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558

คาพวงมาลัย กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย กระเชาดอกไม และพวงมาลา
เพ่ือใชในงาน พิธีศาสนา พิธีตางๆ หรืองานกิจการของทองถ่ิน

คาลงทะเบียน จํานวน 180,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตางๆ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการการดําเนนิงานของศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องรองทุกข จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการดําเนินการศูนยขอมูลขาวสาร
และรับเรื่องรองทุกข ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปน
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับเรื่องราวรอง
ทุกข คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
ตูเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 แนวทางการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 9

โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับทองถ่ิน ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปน
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับเรื่องราวรอง
ทุกข คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
ตูเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 แนวทางการ
พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 75
ลําดับท่ี 9

โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ
คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แนวทางพัฒนาท่ี 2.1
การพัฒนาดานบุคลากรในองคกร หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 5

โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร สมาชิก
และพนักงานเทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร แนวทางพัฒนาท่ี 2.1
การพัฒนาดานบุคลากรในองคกร หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 3

โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและดูแลเว็บไซตของเทศบาล เพ่ือสราง
ชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 แนว
ทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 21
ลําดับท่ี 14

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนาท่ี 75 ลําดับท่ี 12

โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏ
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 แนวทางการ
พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 75 ลําดับท่ี
13

โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของ จํานวน 30,000 บาท
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ผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
สําหรับการทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง

คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏแผนพัฒนา
สามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 การพัฒนาดานบุคลากรใน
องคกร หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
การไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง น้ําดื่มแผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก แผงก้ันหอง
( พารทิชั่น ) มานบังแสง ผามาน สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจาง

พิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ
หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ท่ีใชในกิจการของเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย
ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ี
เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับ
อาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน
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หรือสถานท่ี สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟลมกรองแสง ฯลฯ สําหรับ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถกูภัย รถยนต รถตู รถจักรยานยนต
และยานพาหนะอ่ืนๆ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม ถาน
น้ํามันกาด ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอกไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
สําหรับปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
( วีดีโอเทป , แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจาก
การลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่องฯลฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนตองใช เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา
ตระแกรงกันสวะ หัววาลวปด - เปดแกส ฯลฯวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ

คาสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับใชในสํานักงาน และอาคารหรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
-เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร และคาใชจาย
เก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณหรือ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL)

งบลงทุน รวม 1,329,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 1,329,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1,294,000 บาท

(1) คาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400ซีซี
- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง
- เปนรถโดยสารหลังคาสูง
- มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพน
กันสนิม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี แนวทาง
พัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 19,000 บาท

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer,Copier,Scannerและ
FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเปนเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๙๒ MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100
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Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา

1,200 X 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom

โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
เปนครุภัณฑมีความจําเปนตองใช เพ่ือใชพิมพเอกสาร

ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใช
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลบังคับใช 18 ก.พ. 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี
1.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 18
ลําดับท่ี 1

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED แบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600ป600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา250 แผน
เปนครุภัณฑมีความจําเปนตองใช เพ่ือใชพิมพเอกสาร ซึ่ง

สามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใช
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สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลบังคับใช 18ก.พ. 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทาง
พัฒนาท่ี 1.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

งบเงินอุดหนุน รวม 83,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 83,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุนเทศบาลตําบลบานแหวน รวม 20,000 บาท
เพ่ือใชจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการศูนยรวมขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอหางดง
ประจําป 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 16 โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สงิหาคม
๒๕๕๘

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 58,000 บาท
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง รวม 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง
ตามโครงการ ดังนี้
-โครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 40 ประจําป 2559
จํานวน 30,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาท่ี
4.3 แนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว หนาท่ี 63
ลําดับท่ี 2 โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้ง
ท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
-โครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถ่ิน ประจําป 2559
จํานวน 20,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1
แนวทางพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 6
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
(2) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

รวม 8,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงใหม ตามโครงการ ดังนี้
-โครงการสนับสนุนการดําเนินงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

อําเภอหางดง (OTOP) จํานวน 8,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.4 แนว
ทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การตลาดแกองคกรสตรี
องคกรเยาวชน และประชาชน หนาท่ี 83 ลําดับท่ี 6 โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจงัหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลง
วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท
(1) อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอหางดง รวม 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกก่ิงกาชาดอําเภอหางดง
ตามโครงการกาชาดรวมน้ําใจสูพ่ีนองผูยากไร อําเภอหางดง
ประจําป 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนาท่ี 4.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสตรี เด็ก
สงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 9 โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 95,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
คาใชสอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ เชน
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเทศบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-2561)
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 17

โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวด
เชน การประกวดดานสิ่งแวดลอม การประกวดดานสาธารณสุข
การประกวดดานธรรมาภิบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-2561)
หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี19 ลําดับท่ี 5

โครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูล
เทศบาลตําบล ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลของประชาชน จัดทําแผนท่ี
หมูบาน เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป
2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาท่ี1.1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 20ลําดับท่ี 8

โครงการจางเหมาสถาบันการศึกษาประเมินการทํางานของเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเมินผลการทํางานของ
เทศบาล เชนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาล โดยจางสถานศึกษาเปนผูประเมิน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหนังสือ มท
0892.4/ว435 ลว. 11ก.พ. 2558 เปนตน โดยจายเปนคาจางเหมา
สถานศึกษา และคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน
สําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏ
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 10

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจาย
เปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใหบริการ
ประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยาย
รูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ และคาใชจายท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 7

โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โดยจาย
เปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใหบริการ
ประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยาย
รูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ และคาใชจายท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 11

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน โดยจายเปน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใหบริการประชาชน
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย
คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
และคาใชจายท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป
2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาท่ี 1.1การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 21ลําดับท่ี 11

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหกับ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เชนกฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน ฯลฯ ใหกับพนักงานเทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป
2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1
การพัฒนาดานบุคลากรในองคกร หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 8

งานบริหารงานคลัง รวม 2,099,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,368,800 บาท
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,368,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,196,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
การคลัง(ผูอํานวยการกองคลัง) เดือนละ 3,500 บาท
หรือตามสิทธิ ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 678,100 บาท
คาตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิไดรับตามเงินตามหลักเกณฑการจายประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 483,100 บาท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
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(1) คาจางเหมาบริการ รวม 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ

อยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางฯลฯ ท่ีเปนกิจการในอํานาจ
หนาท่ี รวมท้ังคาธรรมเนียมปาย ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล
คาธรรมเนียมท่ีดินและคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

คาใชจายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 350,000 บาท
-คาใชจายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนา
ตางๆ ของ พนักงานเทศบาล และท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 23,100 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง น้ําดื่มแผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก แผงก้ันหอง
( พารทิชั่น ) สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ หมึก
น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่องฯลฯ

งบลงทุน รวม 52,200 บาท
คาครุภัณฑ รวม 52,200 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 46,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ราคา 23,000 บาท/เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ มีหนวยประมวลผลกลางไมนอย
กวา 4 แกนหลัก หรือ ๘8แกนเสมือน โดยมีความเร็วสัญญาน
นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0GHz จํานวน 1 หนวย
มีหนวยความจําหลักชนิด DDDR3 หรือขนาดดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 4 GB มีแปนพิมพและเมาส มีจอภาพแบบ LCD ,
uC๐ntrast Ratio w,johvpd;jk 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้วตามแบบกระทรวง ไอ.ซี.ที กําหนด
ปรากฎแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 6,200 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-คุณลักษณะ มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800VA สามารถ
สํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที
เปนครุภัณฑมีความจําเปนตองใช เพ่ือใชสํารองไฟฟา ซึ่งสามารถ
จัดหาตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีผลบังคับใช 21 ก.พ.2557 ตามแบบกระทรวง

ไอ.ซี.ที. กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามป (2559-2561)
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
คาวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหาม
คนเจ็บ ยา เวชภัณฑ เคมีภัณฑตาง ๆสําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมี
ดับเพลิงท่ีหมดอายุ และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปน

งานเทศกิจ รวม 18,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 18,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูละ 3,000
บาท ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยและปองกันแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.1
แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี

74 ลําดับท่ี 7 โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้ง
ท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

คาใชสอย รวม 210,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองตน จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องตน เชน ไฟไหม , อุทกภัย , วาตภัย , ภัยแลง,
ภัยหนาว เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1
แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี
74 ลําดับท่ี 4

โครงการการปองกันอุบัติเหตุในงานเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการการปองกันอุบัติเหตุในงาน
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เทศกาลสําคัญ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และคาวัสดุอุปกรณ
ท่ีจําเปน เปนตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2516 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1
แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี
74 ลําดับท่ี 5

โครงการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร) (กิจกรรมฝกอบรมทบทวน
และการซักซอมแผนงานปองกันอัคคีภัย) เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาธรรมเนียมและลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุด
ปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1
แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี
75 ลําดับท่ี 10

โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมหลักสูตรฝกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนท่ีหนวยงานทางราชการเปนผูจัดฝกอรบรม
คาสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
(อปพร.) เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน, คาพาหนะ
การปฏิบัติงานฯลฯ รวมถึงกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เยาวชน
และเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง เก่ียวกับการ
ปองกันภัยจากสาธารณภัยตางๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนว
ทางการพัฒนาท่ี 5.1 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 73 ลําดับท่ี 2

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย
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ตาง ๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ฯลฯ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในสํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหบุคลากร
เทศบาลมีความรูและมีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคล
ในกรณีท่ีเกิดภัยข้ึนภายในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาธรรมเนียมและลงทะเบียน
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี
และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 การพัฒนาดานบุคลากรในองคกร หนาท่ี
25 ลําดับท่ี 9

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความรู
และมีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคลอ่ืนไดในกรณีท่ี
เกิดสาธารณภัยข้ึนภายในพ้ืนท่ี โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม

คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาธรรมเนียมและลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุด
ปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 การพัฒนา
ดานบุคลากรในองคกร หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,175,400 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,046,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,046,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 628,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงาน จํานวน 2อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานเทศบาล

(2) เงินเพ่ิมคาคุณวุฒิการศึกษา
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาวุฒิการศึกษาใหแกพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง นักบริหาร
การศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท x 12เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 4
อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 78,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,159,000 บาท
คาตอบแทน รวม 222,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 145,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
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ตามระเบียบ
คาใชสอย รวม 1,182,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 432,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ

หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อ
ประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร แผนพับ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนใด
ท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารดาน
การศึกษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานการศึกษา เชน แผนพับ ใบปลิว วีดีทัศน วีดีโอเทป
ปายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(5) คาถายเอกสาร

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดาน
การศึกษา
(6) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพ่ีเลี้ยง
เด็กเพ่ือชวยผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาจางเหมาผูชวยนักวิชาการศึกษา
คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต
คาของท่ีระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ
สวนหยอม สนามหญา หรือท่ีสาธารณะ คาจางเหมาลางทําความ
สะอาดถนน คาจางเหมาอ่ืนๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีและ
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558

คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตางๆ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ศพด.ทต.แมทาชาง จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชางมีความเหมาะสม ปลอดภัย
เปนแหลงเรียนรูและเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็ก โดยจัดซื้อ

หญาเทียมสําหรับปูสนามเด็กเลน จัดซื้อดอกไมตนไม จัดสวนหยอม
ปรับภูมิทัศน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะแกการเรียนรู

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 580,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา
การศึกษาเรียนรูในระบบ (ข้ันพ้ืนฐาน)หรือ นอกระบบ หรือศึกษา
เรียนรูตามอัธยาศัย คาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู
การจัดระบบรถโรงเรียน การสนับสนุนวัสดุการศึกษา สื่อการ
เรียนการสอน การจัดเก็บ สํารวจ บันทึกและวิเคราะหขอมูล
การศึกษา โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนผูมาชวยปฏิบัติงาน คาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาเชาพาหนะ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระดาษ เครื่องเขียนและแบบพิมพ
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดานสงเสริม
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน หนาท่ี 56 ลําดับท่ี 3
มีรายละเอียดดังนี้

1.1 คาจัดซ้ืออาหารกลางวัน จํานวน 460,000 บาท
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เพ่ือจายคาจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง (จํานวน.1 แหง ) อัตราคนละ 20 บาท
จํานวน 280 วัน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 / ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558

1.2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาตาม

โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๑1แหง )
1.3 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี จํานวน

15,000 บาท
เพ่ือจายคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาตามโครงการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (1 แหง)

1.4 โครงการจัดงานนิทรรศการ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาตามโครงการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (1 แหง )
1.5 โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี

จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายคาใชจายในการพัฒนาการศึกษาตามโครงการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (1 แหง )
1.6 โครงการทําบุญอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมทาชาง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายคาใชจายการจัดงานทําบุญอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชางตามพิธีทางศาสนา
1.7 วัสดุงานบานงานครัว (330300)

จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม

กวาด ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ชุดถาดหลุม
ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบ

1.8 คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก
จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเลก็ จํานวน 1 แหง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง น้ําดื่มแผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก
แผงก้ันหอง ( พารทิชั่น ) สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
(หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ หมึก
น้ําดื่ม ฯลฯ ท่ีใชในกิจการของเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย
ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ี
เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับ
อาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 480,000 บาท
3.1 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง (จํานวน 1 แหง) จํานวน 49 คน
อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 280 วัน ตามแนวทางหนังสือตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 / ว
3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 จํานวน 161,000 บาท
3.2 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกเด็กนักเรียนท่ี
เรียนในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง (จํานวน 1
แหง) จํานวน ๒210 คน อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 260 วัน ตาม
แนวทางหนังสือตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0893.3 / ว ๓3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 จํานวน
319,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน
หรือสถานท่ี สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไมดอกไม
ประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูก
ตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ สําหรับปรับปรุง
ภูมิทัศนบริหารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
( วีดีโอเทป, แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําท่ีได
จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
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แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง
ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรีประเภทตางๆ เชน เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสําหรับเด็กนักเรียน ,เครื่องดนตรีไทย
สากล ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบลงทุน รวม 210,400 บาท

คาครุภัณฑ รวม 110,400 บาท
ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 100,000 บาท
โดยจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 8 รายการ ดังนี้
1.ลูวิ่งไฟฟา จํานวน 1 ชุด ราคา 22,300บาท
2.มายกน้ําหนัก 40กก. จํานวน 1 ชุด ราคา 14,000 บาท
3.จักรยานเอนปน จํานวน 1 ชุด ราคา 17,000บาท
4.จักรยานนั่งปน จํานวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท
5.มานั่งอเนกประสงค จํานวน 1 ชุด ราคา 6,900 บาท
6.ลูเดินก่ึงสเต็ป ทูอินวัน จํานวน 1 ชุด ราคา 12,900 บาท
7.ซิทอัพ (เกาอ้ีลดหนาทอง ) จํานวน 1 ชุด ราคา 11,000 บาท
8.แอรวอคเกอร จํานวน 1 ชุด ราคา 3,900 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เพ่ิมศักยภาพ
การออกกําลังกายของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพ่ือคุณภาพท่ีดีของ
ชีวิตท้ังดานรางกายและสังคม โดยการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ไวในศูนยกีฬากลาง เพ่ือใหประชาชนไดมาออกกําลังกาย
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิดเลเซอร จํานวน 7,300 บาท
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2.1.1เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(๓๐หนา / นาที) ราคา 7,300 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8  MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3,100 บาท
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนครุภัณฑมีความจําเปนตองใช เพ่ือสํารองไฟฟา ซึ่งสามารถ
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ผลบังคับใช 21ก.พ. 2557ตามแบบกระทรวง ไอ.ซี.ที.กําหนด
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางพัฒนาท่ี 1.1
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 1

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางจุดรวมพล(กรณีเกิดภัยตาง) จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางจุดรวมพล(กรณีเกิดภัยตางๆ) ในการปองกัน
ความปลอดภัยสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง ขนาด 5x5 เมตร

กอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง ขนาด สูง 1.80 เมตร ยาว 18.50 เมตร

งบเงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 760,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 760,000 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนบานดง ตั้งไว 680,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ใหแกโรงเรียน
บานบานดง อัตราม้ือละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
(ตามหนังสือวัน ตามแนวทางหนังสือตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ ว 3149 ลงวนัท่ี 5
มิถุนายน 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป
2559ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน
(2) อุดหนุนโรงเรียนบานดง ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียน
บานดง ตามโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมสรางความดี
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.2 แนวทางการพัฒนาดานศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 11 โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘
(3) อุดหนุนโรงเรียนบานดง ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียน
บานดง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน หนาท่ี 57 ลําดับท่ี 11 โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สงิหาคม
๒๕๕๘

(๔) อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอหางดง ตั้งไว 10,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ หางดง ตามโครงการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาสูประชาคมอาเซียน หนาท่ี
57 ลําดับท่ี 10 โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้ง
ท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
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คาใชสอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท
- การรณรงค ประชาสัมพันธ งานดานสาธารณสุข
- การจัดเก็บขอมูลดานสาธารณสุขและการจัดแสดงขอมูล

รวมถึงปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน

คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับการแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คายาและเวชภัณฑคาอุปกรณท่ีใชในการ
ตรวจโรค และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 89ลําดับท่ี 11

โครงการสงเสริมกลุมอาสาสมัครเติมรักใหเต็มใจตําบลหางดง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกลุมอาสาสมัครเติมรักให
เต็มใจ เชนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณในการ

ดําเนินงานเชนอุปกรณทําแผล ยางยืด วัสดุทางการแพทย ผาออม
สําเร็จรูป คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัลและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.
2557ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทาง
พัฒนาท่ี 4.4การพัฒนาดานการสงเคราะหผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ
และผูพิการ หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 8

โครงการอบรมหมอสมุนไพรในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเรื่อสมุนไพรในชุมชนแก
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อาสาสมัคร โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน คาจาง
พิเศษ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาจัดทําคูมือสมุนไพรในชุมชน คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป ๒๕๕๙ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 89 ลําดับท่ี 8

โครงการอบรมใหความรูแกนนําสุขภาพครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน คาจาง
พิเศษ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป(2559-2561) หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การพัฒนาดานสาธารณสุขและ
ปองกันโรค หนาท่ี 88 ลําดับท่ี 7

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 45,000 บาท

(1) อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
รวม 45,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
หมูละ 7,500 บาท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.3การพัฒนาดาน
สงเสริมสุขภาพและกีฬา หนาท่ี 80 ลําดับท่ี 6 โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 945,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 945,000 บาท

คาใชสอย รวม 945,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
(1) คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลักในพื้นท่ีและท่ี
สาธารณะประโยชน รวม 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลักในพ้ืนท่ีและ
ท่ีสาธารณะประโยชน เชน การตกแตงก่ิงไม การจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน จัดเก็บเศษขยะขางถนน คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป
2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนาท่ี 4.5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 1

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพื้นท่ี จํานวน 700,000 บาท
เพ่ือใชในการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี โดยจายเปน
คาจางเหมาในการจัดเก็บขยะในชุมชน การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.5 การพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี 70 ลําดับท่ี
4

โครงการการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโครงการฝกอบรม
ใหโรคไขเลือดออก โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
การจัดนิทรรศการ พนหมอกควัน การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อยาและเวชภัณฑตางๆ
คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาพนหมอกควัน คาจางเหมา
ทําหมันสัตว น้ํายาฆาเชื้อโรค และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ
การปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
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การพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 89 ลําดับท่ี 12

โครงการการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ
การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ี
ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ
คาจัดซื้อวัคซีนและยาคุมกําเนิด คาจางเหมาทําหมันสัตว และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป
2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6
การพัฒนาดานสาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 89 ลําดับท่ี 13

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
หมูบาน เชน การฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ แผนพับ
คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.5การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี 71 ลําดับท่ี 7

โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน เชน
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการ
ฟนฟูสุขภาพ คาจางทําวัสดุอุปกรณในการใชฟนฟูสุขภาพ คาจัดทํา
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เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาใชจายในการ
ฝกอบรมผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาดอกไม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การ
พัฒนาดานสาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 88 ลําดับท่ี 4

โครงการบ๊ิกคลินนิ่งเดย จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโดย คาตอบแทน คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ
การปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.5
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี
71 ลําดับท่ี 10

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตวประจําหมูบาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรค
สัตวประจําหมูบาน โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป(2559-2561) หวงป ๒๕๕๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6 การพัฒนาดานสาธารณสุขและ
ปองกันโรค หนาท่ี 90 ลําดับท่ี 14

โครงการรณรงคลดโลกรอน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชนทํา
กิจกรรมลดโลกรอน เชน การใชถุงผา การปนจักรยานแทนการใช
จักรยานยนต การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ และการปลูกตนไม
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โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.5 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี 72 ลําดับท่ี 12

โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3 Rs จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคา การจัดอบรมใหความรูในเรื่องการจัดการขยะ
การทําปายประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การทํา

ปายสัญลักษณบานท่ีเขารวมกิจกรรม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการดําเนินงาน เชน ถังทําปุย กระสอบแยกขยะ ถังแยก
ขยะอันตรายในชุมชน การอบรมการประดิษฐสิ่งของเหลือใช
คาพาหนะในการศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทาง
พัฒนาท่ี 4.5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ชุมชน หนาท่ี 72 ลําดับท่ี 11

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตหญิงตั้งครรภและหลังคลอด จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คากระดาษ
คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุ และผูพิการ หนาท่ี 66 ลําดับท่ี 5

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คากระดาษ
คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ คาปายรานอาหารสะอาด คาใบ
เกียรติบัตร คาชุดตรวจแบคทีเรีย ชุดตรวจสารปนเปอนในอาหาร
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คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฎในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6การพัฒนาดานสาธารณสุขและปองกัน
โรค หนาท่ี 89 ลําดับท่ี 9

โครงการอบรมใหความรูเยาวชนเรื่องการปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คากระดาษ
คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินพ.ศ.2557 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทาง
พัฒนาท่ี 5.6การพัฒนาดานสาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 68
ลําดับท่ี 17

โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คากระดาษ
คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ คาชุดตรวจคลอรีน และ
แบคทีเรีย คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.6การพัฒนาดาน
สาธารณสุขและปองกันโรค หนาท่ี 89 ลําดับท่ี 10

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
คาใชสอย รวม 20,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภยั จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห บําบัดความเดือดรอน และ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย โดยจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม เสื้อกันหนาว เครื่อง
นอน คายาและเวชภัณฑ อุปกรณการประกอบอาหาร อุปกรณการ
ประกอบอาชีพ พันธุสัตว พันธุพืช และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 การพัฒนาดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 73 ลําดับท่ี 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,031,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,252,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,252,000 บาท



118

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงาน จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล
(2) เงินเพ่ิมคาวุฒิการศึกษา

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาวุฒิการศึกษาใหแกพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ของผูบริหารตําแหนงนัก
บริหารงานชาง(ผูอํานวยการกองชาง)เงินประจํา ตําแหนงในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ท่ัวไป 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ท่ัวไป

งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท
คาตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 235,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ
หรือกฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ
พ.ศ.2513และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2
( พ.ศ.2541)

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน ตั้งจายจากเงินรายได
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจาง ผูควบคุมงาน
- เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงาน พนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงานฝาอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวาง
ปฏิบัติหนาท่ี
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือ ผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และ
ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 209,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 84,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ

หรือเอกสารรูปเลม อ่ืนใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อ
ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร แผนพับ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมปาย
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน และ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ
อยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาของท่ีระลึกตางๆ
คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม สนาม
หญา หรือท่ีสาธารณะ คาจางเหมาลางทําความสะอาด คาจาง
เหมาอ่ืนๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีและสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตางๆ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการประชาสัมพันธงานดานเคหะและชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธงานดานเคหะและชุมชน
เชน ระยะเวลา ข้ันตอนและวิธีการขออนุญาตกอสรางอาคารและ
สิ่งกอสราง การออกบริการใหคําปรึกษาการกอสราง ฯลฯ โดย
จายเปนคาตอบแทนนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาสื่อประชาสัมพันธ
สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คากระดาษ เครื่องเขียน
แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานได

คาวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง น้ําดื่ม แผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิริก แผงก้ันหอง
( พารทิชั่น ) สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ( หนังสือพิมพ
หนังสือ เอกสาร วารสาร) แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย
ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ี
เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับ
อาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก
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เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน หรือ
สถานท่ี สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ( วีดีโอเทป , แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําท่ี
ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่องฯลฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภท
ใด แตมีความจําเปนตองใชในกิจการ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา
ตระแกรงกันสวะ หัววาลวปด - เปดแกส วัสดุงานชาง - งานเชื่อม
ตางๆ หนากากกันฝุน - กันแสงสําหรับเชื่อมไฟฟา ปายบอก
แนะนําทาง หลักเขต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 40,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง

คาทดสอบดินโดยวิธี Boring Test ( SPT) จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาทดสอบดินโดยวิธี Boring  Test (SPT.) จํานวน 1
แหง เพ่ือหาความสามารถการรับน้ําหนักของดินบริเวณท่ีจะทําการ
กอสรางระบบผลิตน้ําประหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ ของ
ชุมชนเจริญทรัพย (เพ่ือท่ีจะขอรับกาสนับสนุนงบประมาณ
กอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ จากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ) ใหกับประชาชน ชุมชนเจริญทรัพย หมูท่ี 7
ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

คาสํารวจธรณีฟสิกส โดยการวัดคาความตานทานไฟฟา
(Resistivity Survay Mathod) จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาสํารวจธรณีฟสิกส โดยการวัดคาความตานทานทาง
ไฟฟา (Resistivity Survay Mathod) จํานวน 1 แหง เพ่ือหา
ระดับและปริมาณน้ําบาดาลเบื้องตนวามีเพียงพอตอผลิตน้ําประปา
แบบบาดาล เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค (เพ่ือท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ใหกับประชาชน ชุมชนเจริญทรัพย
หมูท่ี 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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งานไฟฟาถนน รวม 2,750,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,750,400 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,750,400 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางปายหมูบาน หมูท่ี 1 จํานวน 32,600 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางปาย ขนาดกวาง 1.34 เมตร ยาว 1.52
เมตร สูง 1.78 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2.03 ตารางเมตร
หมูท่ี 1 จํานวน 2 ปาย เพ่ือปรับภูมิทัศนของชุมชนใหนาอยู มีปาย
ชุมชนเห็นไดชัดเจนและสะดวกแกผูมาติดตอ รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัด
ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.1แนวทางการ
พัฒนาดานการพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมขนสง หนาท่ี
54 ลําดับท่ี 85

โครงการกอสรางเมรุเผาศพ พรอมลาน คสล. หมูท่ี 7
(ปาชาบานกอง) จํานวน 336,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางเมรุเผาศพ ขนาดกวาง 8.50 เมตร
ยาว 8.75 เมตร สูง 14.60 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 42.50
ตารางเมตร พรอมเทลาน คสล.กวาง 13.50 เมตร ยาว ๑๔14.00
เมตร หนา0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 140.00 ตาราง
เมตร หมูท่ี 7 (ปาชาบานกอง) งบประมาณท้ังหมด ๖๗๒,๐๐๐
บาท เทศบาลน้ําแพรพัฒนาอุดหนุนงบประมาณใหจํานวน
336,000 บาท เพ่ือเปนท่ีฌาปนกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี
54 ลําดับท่ี 87

โครงการกอสรางเมรุเผาศพ พรอมลาน คสล. หมูท่ี 7
(ปาแป-โรงวัว) จํานวน 672,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคากอสรางเมรุเผาศพ ขนาดกวาง 8.50 เมตร
ยาว 8.75 เมตร สูง 14.60 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 42.50
ตารางเมตร พรอมเทลาน คสล.กวางเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวเฉลี่ย
20.00 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 140ตาราง
เมตร หมูท่ี ๗ (บริเวณปาชาปาแป-โรงวัว) เพ่ือเปนท่ีฌาปนกิจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (
2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี
36 ลําดับท่ี 35

โครงการกอสรางศาลาพักศพ ปาชาบานดงหลวง หมูท่ี 6 จํานวน 117,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลาพักศพ ปาชาบานดงหลวง หมูท่ี ๖
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง6.00 เมตรมีพ้ืนท่ี
รวมกันไมนอยกวา 24.00 ตารางเมตร เพ่ือใชในกิจกรรมและพิธี
การทางศาสนา รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป ( 2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม
กับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน เชิงรุก 3.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาและปรับปรุง
การคมนาคมขนสง หนาท่ี 54 ลําดับท่ี 86

โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 8 จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 8 ขนากกวาง
3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม
นอยกวา 21.00 เมตร เพ่ือใชสําหรับเก็บของ และใชจัดกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (
2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
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เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี
45 ลําดับท่ี 57

โครงการตอเติมอาคารฝกอบรมพัฒนาอาชีพ(อาคารอเนกประสงค)
หมูท่ี 6 จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอเติมอาคารฝกอบรมพัฒนาอาชีพ(อาคาร
อเนกประสงค) หมูท่ี 6 โดยการติดตั้งประตูและหนาตางอลูมิเนี่ยม
เพ่ือใหมีสถานท่ีฝกอบรมพัฒนาวิชาชีพกวางขวางมากข้ึน สามารถ
รองรับคนฝกอบรมมากข้ึน รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ
หนาท่ี 34 ลําดับท่ี 25

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 9 จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอเติมอาคารอเนกประสงค กวาง 1.94 เมตร
ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา 23.28
ตารางเมตร เพ่ือเก็บของและจัดจัดกิจกรรมตางๆของหมูบาน
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ
เปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิง
รุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี 47 ลําดับท่ี 62

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนลําเหมืองกอง หมูท่ี 8 จํานวน 377,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.10
เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 98.50 เมตรหรือคิดพ้ืนท่ีไมนอยกวา
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304.27 ตารางเมตรบนลําเหมืองกอง พรอมบอตรวจจํานวน 5 บอ
และราวกันตก – งานวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 1.00 เมตร
จํานวน 5 ทอน – กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 60.00 ตารางเมตร จากบานนายสิงหคํา มังคลา
ถึงบานนายสุรกัน วัยภา หมูท่ี ๘ เพ่ือใหมีเสนทางสัญจรไปมาใน
หมูบานสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการฯ หนาท่ี 43ลําดับท่ี 53

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. หมูท่ี 6 จํานวน 87,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอหลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง 1.00
เมตร สูง 1.15 เมตร หนา 0.15เมตร ยาว 18.00 เมตร บริเวณ
เยื้องนายบุญชัย กิติกุศล จากลําเหมืองกองผานถนนสาย ชม.ถ.
204-01 หมูท่ี 6 เพ่ือใหการระบายน้ํามีความสะดวกมากข้ึน น้ํา
ไมทวมขัง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561) มีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปน
ธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการฯ หนาท่ี 33 ลําดับท่ี 24

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมพรอมพนังกันดิน คสล. หมูท่ี 6 จํานวน 439,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอหลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง 4.00
เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พรอมราวกันตก
บานดงหลวง หมูท่ี 6 ไปบานแพะขวาง เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
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เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี
34 ลําดับท่ี 26

โครงการถนนปลอดฝุนบานดง หมูท่ี 9 จํานวน 280,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงกอสรางถนนปลอดฝุนบานดง หมูท่ี 9
มีรายละเอียดดังนี้

จุดท่ี 1 ขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 3.71
เมตร.ยาว 18.80 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
69.75ตารางเมตร บริเวณหนาบานนางนิภา วองไว
จุดท่ี 2 ขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 3.54
เมตร.ยาว 55.00 มตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
194.70 ตารางเมตร บริเวณหนาบานนายสุพรรณ ถึงสะพานขาม
ไปเขต ทต.หางดง
จุดท่ี 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 4.64 เมตร.
ยาว 66.00 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 306.24
ตารางเมตร บริเวณซอยคันลําเหมืองจอมทองถึงหนาบานนาย
สมเกียรติ ใจกวาง เพ่ือใหมีเสนทางสัญจรไปมาในหมูบานสะดวก
และปลอดภัยยิ่งข้ึน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (
2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิ
ภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน ๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี
47 ลําดับท่ี 63

โครงการปรับปรุงลําเหมืองเกา ในชุมชนบานธารอิงดอย หมูท่ี 1 จํานวน 260,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงลําเหมืองเกา 1 สาย ระยะท่ี 3 ในชุมชน
ธารอิงดอย หมูท่ี 1 โดยการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดปากกวาง 1.00 เมตร ลึก ๑1.12เมตร หนา 0.12เมตร
ยาว 83.00 เมตร เริ่มตนท่ีขางบานนายนเรศ ธํารงคทิพยพญากุล
ถึงบริเวณขางถนนหนาบานนางสาวอนุรักษ พรหมจารีย เพ่ือใหมีท่ี
สําหรับระบายน้ําท่ีทวมขังออกสูลําเหมืองสาธารณะ รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ
เปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การ
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พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิง
รุก 3.2แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 5

โครงการเสริมผิวจราจรซอยบานนางทัศนีย บัวขาว หมูท่ี 1 จํานวน 9,800 บาท
เพ่ือจายเปนคาเสริมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย
4.00เมตร ยาวเฉลี่ย 7.75เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 31.00 ตารางเมตร ตรงปากทางซอยเขาบานนางทัศนีย บัว
ขาว เพ่ือใหประชาชนมีการคมนาคม สะดวก ปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทฺธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ
เปนธรรม ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน 3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน เชิงรุก 3.2 แนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการฯ หนาท่ี 28 ลําดับท่ี 9

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 384,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
คาใชสอย รวม 384,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน จํานวน 54,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
การจัดนิทรรศการ การจัดงานวันผูสูงอายุ กิจกรรมประจําเดือน
ผูสูงอายุ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป
2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมาสตรี สงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 10

โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน
ภายในหมูบาน/ชุมชน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561)
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี
สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจดัการ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 68 ลําดับท่ี 16

โครงการธนาคารความดี จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
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คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก
คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 การพัฒนาดานการศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 10

โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏ
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
สรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4
การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส และการจดัการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและ
ผูพิการ หนาท่ี 66 ลําดับท่ี 6

โครงการปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญ
ของชาติ เชน การจัดกิจกรรมอบรม ใหความรูเก่ียวกับการปกปอง
สถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติ การประชาสัมพันธ
ความสําคัญสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติ ให
ประชาชนทราบทางสื่อตางๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิง
รุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 แนวทางการพัฒนาดานการมีสวน
รวมของประชาชนและประชาธิปไตยในชุมชน หนาท่ี86 ลําดับท่ี 3

โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรี จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานท่ีอ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ



130

เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี สงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 68ลําดับท่ี 14

โครงการฝกอบรมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดาน
การสงเสริมสตรี สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
การจดัการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสงูอายุและผูพิการ หนาท่ี 84
ลําดับท่ี 11

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานท่ีอ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการ
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พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกร
เยาวชน และประชาชน หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 12

โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน หนาท่ี 83 ลําดับท่ี 10

โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 15

โครงการฝกอาชีพดานการบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
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วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 16

โครงการฝกอาชีพดานงานชางตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
เชิงรกุ แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน หนาท่ี 77 ลําดับท่ี 2

โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย
ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูป
อาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการ
พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกร
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เยาวชน และประชาชน หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 13
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ โดยจาย
เปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง
คากระดาษและ เครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี สงเคราะห ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ
และผูพิการ หนาท่ี 66 ลําดับท่ี 4

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานท่ีอ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ี

พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวง
ป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี สงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจดัการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 68ลําดับท่ี 1

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ โดยจาย
เปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
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คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการสรางพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการพัฒนาท่ี 4.5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมชุมชน หนาท่ี 72 ลําดับท่ี 13

โครงการเยาวชนุรนใหมหางไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ โดยจาย
เปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย

คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาท่ีพัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1
การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 75
ลําดับท่ี 11

โครงการเย่ียมผูสูงอายุท่ีบาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจเยี่ยมบาน การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ
คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 )
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี
สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจดัการ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูพิการ หนาท่ี 68 ลําดับท่ี 13

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมือง
การปกครองของประชาชน เชน การจัดเสวนา , การอบรม
ใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข , การประชุม
ประชาคม หรือประชาพิจารณเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญ หรือกําหนดนโยบายตางๆ , การประชาสัมพันธ
การมีสวนรวมในการเมือง การปกครองของประชาชน ทางสื่อตางๆ
, การอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเลือกตั้ง ในทุกระดับ
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.
2557ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5
แนวทางการพัฒนาดานการมีสวนรวมของประชาชนและ
ประชาธิปไตยในชุมชน หนาท่ี85 ลําดับท่ี 2

โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูคนดี ภายใน
หมูบาน/ชุมชน เชน พอดีเดน แมดีเดน ผูสูงอายุดีเดน
เยาวชนดีเดน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 )
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสรางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การพัฒนาดานการสงเสริมสตรี
สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสุงอายุและผูพิการ หนาท่ี 65 ลําดับท่ี 2

โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561)
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริม

อาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และประชาชน
หนาท่ี 82 ลําดับท่ี 1

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
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เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง

สถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการสราง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาท่ี 4.4 การ
พัฒนาดานการสงเสริมสตรี สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส และการจดัการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและ
ผูพิการ หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 1

โครงการอบรมเพิ่มความรูความเขาใจใหแกประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและเสริมสรางประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมเพ่ิมความรูความ
เขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้งและเสริมสราง
ประชาธิปไตยในชุมชน โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏ
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.5 แนวทางการ
พัฒนาดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตยในชุมชน
หนาท่ี 85 ลําดับท่ี 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
คาใชสอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
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อ่ืนๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองและเซปกตระกรอ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การฝกอบรม
เพ่ิมทักษะการเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬา
เขาแขงขัน ฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและ
เจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาชุด
นักกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเชาและ
คาเตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามหลักเกณฑการใชจายเงินในการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว
2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิง

รุก แนวทางพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา หนาท่ี 80
ลําดับท่ี 3

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลแมทาชางคัพ จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การฝกอบรม
เพ่ิมทักษะการเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาชุด
นักกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเชาและคา
เตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คา
พาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามหลักเกณฑการใชจายเงินใน
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท.0808.4/ว
2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (
2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิง
รุก แนวทางพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา หนาท่ี 81
ลําดับท่ี 13

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การฝกอบรม
เพ่ิมทักษะการเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขา
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แขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเชา
และคาเตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง
คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามหลักเกณฑการใชจายเงิน
ในการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท.0808.4/ว
2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (
2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิง
รุก แนวทางพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา หนาท่ี 79
ลําดับท่ี 1

โครงการฝกอบรม และพัฒนาทักษะการเลนกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การฝกอบรม
เพ่ิมทักษะการเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาชุด
นักกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเชาและ
คาเตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 )
หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทาง
พัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา หนาท่ี 81 ลําดับท่ี 12

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การฝกอบรม
เพ่ิมทักษะการเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสิน
และเจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา
คาชุดนักกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเชาและ

คาเตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาโลรางวัล คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง
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คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามหลักเกณฑการใชจายเงิน
ในการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท.0808.4/ว
2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (
2559-2561 ) หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แนวทางพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา หนาท่ี 81 ลําดับ
ท่ี 11

คาวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ
ไมแบตมินตัน ไมตีปงปอง ลูกวอลเลยบอล ลูกเปตอง ตาขาย

ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ตาขายเซปกตระกรอ ฯลฯ ใหแก
หมูบาน / ชุมชน กลุมหรือชมรมตางๆ หรือใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 622,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท

คาใชสอย รวม 535,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ
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โครงการจัดการแขงขันตอบปญหาธรรมะ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การแขงขันตอบ
ปญหาธรรมะ การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม การฝกอบรม
การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา การจัดงานบวช
บรรพชา การเทศนธรรมศาสนา กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร

คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ
คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 19

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของรางวลัหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 )
หวงป ๒2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 2

โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ รวมถึงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี เชน การฝกอบรม การประกวด มอบเกียรติ
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บัตรการจัดคายคุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวัน
สําคัญทางศาสนา การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล
คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้ว
ขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561 ) หวงป ๒2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 21

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา การเทศนธรรมศาสนา กิจกรรมเขาวัดฟง
ธรรม ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-
2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 12

โครงการประชาชนหัวใจวิถีพุทธ จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคายวิถีพุทธ
การฝกอบรม การประกวด มอบเกียรติบัตร การแขงขันตอบ
ปญหาดานศาสนา การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
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การจัดงานบวชบรรพชา การเทศนธรรมศาสนา กิจกรรมเขาวัดฟง
ธรรมฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา
คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 20

โครงการฝกอบรมและประกวดงานใบตอง(สวยดอก,ควักและ
การตัดตุงทําชอแบบลานนา) จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ รวมถึงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี เชน การฝกอบรม การประกวด การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษ

และเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวลั คาปจจัยเครื่องไทยทาน
คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.
2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทาง
พัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 16

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และ
วันสําคัญทางศาสนา การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
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คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา
คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 59 ลําดับท่ี 5

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษ

และเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561)
หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 62
ลําดับท่ี 18

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง(ดําหัวคนเฒา) จํานวน 65,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดงานประเพณี
งานอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และวันสําคัญทางศาสนา การจัด
คายคุณธรรมจริยธรรม การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร
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คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียน
พรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ( 2559) หวงป ๒๕๕๙ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 14

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีย่ีเปงแมทาชาง จํานวน 250,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัย
เครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561)
หวงป 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 13

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีแหไมค้ํา จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การจัดงานประเพณี
งานอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และวันสําคัญทางศาสนา การจัด
คายคุณธรรมจริยธรรม การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร
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คารับรอง คากระดาษและเครือ่งเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ
คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ( 2559-2561 ) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 15

โครงการอุยสอนหลาน (ทําขาวแตน,ขนมจอก) จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ รวมถึงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี เชน การฝกอบรม การประกวด การจัดคาย
คุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา
การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษ

และเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน
คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.
2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แนวทาง
พัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 62 ลําดับท่ี 17

งบเงินอุดหนุน รวม 87,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 87,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนในเขต
อําเภอหางดง ตั้งไว 7,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกวัดหนองตองพัฒนาตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนในเขตอําเภอหางดง ปรากฏ
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ในแผนพัฒนาสามป ( 2559-2561) หวงป 2559 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 7 โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ
จังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
(2) อุดหนุนโครงการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน
ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี
1, หมูท่ี 5, หมูท่ี 6,หมูท่ี 7,หมูท่ี 8, หมูท่ี 9,
ชุมชนเจริญทรัพยและชุมชนธารอิงดอย ตามโครงการอนุรักษและ
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
( 2559-2561) หวงป 2559ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แนวทางพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม หนาท่ี 58 ลําดับท่ี 1 โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ สงิหาคม
๒๕๕๘

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
คาใชสอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการธนาคารใบไม "เก็บใบไม ลดการเผา ลดหมอกควัน" จํานวน 20,000 บาท



147

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา
ลดหมอกควัน” โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถังพลาสติก
ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2
การพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 8

โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559ยุทธศาตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 การพัฒนาดาน
การสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 76 ลําดับท่ี 2

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผัก
สาวนครัวรั้วกินได โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
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ตาง ๆ คาดอกไม คาเมล็ดพืช กลาพืช วัสดุในการเพาะพันธุพืช
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธ
ศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 การ
พัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 77 ลําดับท่ี 4

โครงการสงเสริมพัฒนาความรูเชิงปฎิบัติการกลุมยุวเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559
ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2
การพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 7

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ
ในระดับครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรีย ชีวภาพ
โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ

วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ

คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถังพลาสติก
ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป 2559 ยุทธ
ศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 การ
พัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 77 ลําดับท่ี 6

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู รวมถึงเปนการสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกร
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เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2559-2561) หวงป

2559 ยุทธศาตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แนวทางการพัฒนาท่ี
5.2 การพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร หนาท่ี 86 ลําดับท่ี 1
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งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ตอบแทน

เงนิชว่ยเหลอื

เงนิเดอืนพนักงาน 628,000
คา่จา้ง

เงนิเดอืน
(ฝ่าย
ประจํา)

งบ
บุคลากร



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

10,000 10,000

20,000 20,000

700,000 700,000

20,000 20,000

20,000 20,000

100,000

10,000

40,000

100,00
0 100,000

40,000 40,000

70,000 70,000

10,000 10,000

10,000 10,000
โครงการจัดงาน
พธิทีางศาสนา

โครงการจัดการ
แขง่ขนักฬีาสาน
สายใยสามวยั
โครงการจัดการ
แขง่ขนัตอบ

โครงการจัดการ
แขง่ขนักฬีาเป
ตองและ
โครงการจัดการ
แขง่ขนักฬีา

โครงการการ
ป้องกนัอบุตัเิหตุ 10,000

โครงการการ
ฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศกัยภาพ

40,000

โครงการการ
ป้องกนัและ
โครงการการ
ป้องกนัและ 100,000

โครงการการ
บรหิารจัดการ
แกไ้ขปัญหาขยะ
โครงการการ
ป้องกนัและ

โครงการการจัด
งาน จัด
นทิรรศการของโครงการการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยข์อ้มลู

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

10,000 10,000

10,000 10,000

25,000 25,000

54,000

5,000 5,000

5,000

10,000 10,000

10,000

20,000 20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

10,000 10,000
โครงการบรหิาร
จัดการศนูย์
ปรองดอง

โครงการธรรมะ
เพือประชาชน
โครงการบรหิาร
จัดการและ
พัฒนาศกัยภาพ
คณะกรรมการ

โครงการธนาคาร 10,000
โครงการธนาคาร
ใบไม ้ "เก็บใบไม ้

ลดการเผา ลด
หมอกควนั"

โครงการเชดิชู
เกยีรตสิตรดีเีดน่ 5,000

โครงการ
เทศบาลพบ

โครงการชมรม
ผูส้งูอายุ 54,000

โครงการเชดิชู
เกยีรตคิรภูมู ิ

โครงการจา้ง
เหมาจัดเก็บ
โครงการจา้ง
เหมา
สถาบนัการศกึษา

โครงการจัดสง่
ผลงานเทศบาล
เขา้ประกวด

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

10,000

25,000 25,000

20,000 20,000

40,000

10,000 10,000

10,000

25,000 25,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

50,000

30,000 30,000
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา

โครงการประชมุ
ประชาคมจัดทํา
โครงการปรับปรงุ
ภมูทิศันแ์ละ
สิงแวดลอ้ม

50,000

โครงการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการประชมุ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการปกป้อง
สถาบนักษัตรยิ์
และสถาบนั
สําคญัของชาติ

10,000

โครงการ
ประชาชนหวัใจ

โครงการบรหิาร
จัดการศนูย์
อาสาสมัคร
ป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรอืนเทศบาล

40,000

โครงการบกิคลนิ

โครงการบรหิาร
จัดการศนูยฟื์นฟู
โครงการบรหิาร
จัดการศนูยเ์รยีนรู ้

โครงการบรหิาร
จัดการศนูย์
พัฒนาครอบครัว

10,000

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

20,000 20,000

15,000

50,000 50,000

15,000 15,000

5,000

15,000

10,000

20,000

10,000 10,000

20,000
โครงการฝึก
อาชพีการ 20,000

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 20,000
โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกนัโรคสตัว์

โครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรูด้า้น 15,000

โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 10,000

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ประกวดงาน
ใบตอง(สวยดอก
โครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรูเ้กียวกบั
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

5,000

โครงการ
ฝึกอบรมซกัซอ้ม 15,000

โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
และเพิม
ประสทิธภิาพการ

โครงการฝึกอบรม
เกียวกบัการ
ป้องกนัการทจุรติ
แกผู่บ้รหิาร
สมาชกิสภา

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000 20,000

20,000

15,000

20,000

30,000

10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000
โครงการ
สงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ข
โครงการรณรงค์

โครงการเยียมผู ้ 10,000
โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
งานสาธารณสขุ

โครงการเยาวชน
รักษ์สิงแวดลอ้ม 20,000
โครงการเยาวชนุ
รน่ใหมห่า่งไกลยา
เสพตดิ

30,000

โครงการพัฒนา
ศกัยภาพเด็กและ 20,000

โครงการพัฒนา
สตรแีละ
เสรมิสรา้งความ

15,000

โครงการฝึก
อาชพีดา้น 15,000
โครงการพัฒนา
และดแูลเว็บไซต์
ของเทศบาล

โครงการฝึก
อาชพีดา้นการ 15,000

โครงการฝึก
อาชพีดา้นงาน 15,000

โครงการฝึก
อาชพีดา้นการทํา 15,000

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

50,000 50,000

10,000 10,000

30,000 30,000

10,000 10,000

10,000

10,000

5,000 5,000

20,000 20,000

5,000

20,000 20,000

โครงการสง่เสรมิ
และสนับสนุนการ
ทําและใชปุ้๋ ยหมัก

ปุ๋ ยชวีภาพ ใน

โครงการสง่เสรมิ
พัฒนาความรูเ้ชงิ
ปฎบิตักิารกลุม่ยวุ
โครงการสง่เสรมิ
และพัฒนา
วสิาหกจิชมุชน
และเครอืขา่ย

5,000

โครงการสง่เสรมิ
คนดศีรแีมท่า่ชา้ง 10,000

โครงการสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ
หญงิตังครรภแ์ละ

โครงการสง่เสรมิ
การปลกูผัก
ปลอดสารพษิ
และปลกูผักสวน
โครงการสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มใน
การเมอืงของ

10,000

โครงการสงเสรมิ
กลุม่อาสาสมัคร
เตมิรักใหเ้ต็มใจ
ตําบลหางดง
โครงการสง่เสรมิ
การจัดการขยใุน
ชมุชนโดยใชห้ลัก

โครงการสง่
นักกฬีาเขา้รว่ม

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

20,000 20,000

40,000

580,000

5,000 5,000

15,000 15,000

20,000 20,000

40,000 40,000

65,000 65,000

250,00
0 250,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์
และสบืสาน
โครงการอบรม
จรยิธรรมและ
คณุธรรมสําหรับ
การทํางานของ

โครงการอนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีปีใหม่
โครงการอนุรักษ์
และสบืสาน

โครงการอนุรักษ์
และสง่เสรมิ
โครงการอนุรักษ์
และสบืสาน
ประเพณีดงพระ

โครงการ
สํานักงาน
โครงการ
สขุาภบิาลอาหาร

โครงการสง่เสรมิ
สขุภาพจติ 40,000
โครงการ
สนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ

580,000

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยถ์า่ยทอด

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

15,000 15,000

30,000 73,100 153,100
40,000 40,000

30,000 60,000 120,000
100,000 20,000 140,000

200,000 200,000
30,000 30,000

วสัดเุชือเพลงิ
วสัดกุฬีา

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000

คา่วสัดุ

วสัดยุานพาหนะ
และขนสง่
วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000

โครงการอุย๊สอน
หลาน (ทําขา้ว
คา่บํารงุรักษา
และซอ่มแซม 50,000

โครงการอบรมให ้
ความรูเ้ยาวชน
เรืองการป้องกนั
การตังครรภก์อ่น
วยัอนัควรและ
โรคตดิตอ่ทาง
โครงการอบรม
อาสาสมัครเฝ้า

โครงการอบรมให ้
ความรูแ้กนนํา
สขุภาพครอบครัว
โครงการอบรมให ้
ความรูด้า้น
กฎหมายที
เกียวกบัการ

โครงการอบรม
เพิมความรูค้วาม
เขา้ใจใหแ้ก่
ประชาชน
เกียวกบัการ

10,000

โครงการอบรม
หมอสมนุไพรใน

คา่ใชส้อย

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

20,000 20,000
30,000

480,000
20,000 40,000

100,000 10,000 140,000
70,000

5,000 5,000 15,000
30,000 130,000 190,000
10,000 5,000 15,000

50,000 50,000

15,000 35,000
250,000 300,000

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

46,000 46,000
19,000 19,000

7,300
16,000 16,000

3,100
6,200 6,200

100,000คา่จัดซือเครือง 100,000
ครภุณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสง่

คา่จัดซือเครือง
ครภุณัฑก์ฬีา

คา่จัดซือ
คา่จัดซือเครือง 3,100

คา่จัดซือ
คา่จัดซือ 7,300

คา่จัดซือเครือง

คา่บรกิารโทรศพัท์

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์

คา่ไฟฟ้า 50,000
คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่นําประปา คา่ 20,000

วสัดอุืน

คา่
สาธารณูปโ
ภค

คา่บรกิารสือสาร
และโทรคมนาคม

วสัดโุฆษณาและ 5,000
วสัดสํุานักงาน 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 30,000
วสัดดุนตรี 70,000

คา่อาหารเสรมิ 480,000
วสัดกุารเกษตร 20,000

วสัดงุานบา้นงาน
วสัดวุทิยาศาสตร์ 30,000คา่วสัดุ

งบ
ดําเนนิงา
น



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

1,294,00
0 1,294,000

30,000

70,000

377,000 377,000

87,000 87,000

439,000 439,000

280,000 280,000

260,000 260,000

9,800 9,800
โครงการเสรมิผวิ
จราจรซอยบา้น
คา่ออกแบบ คา่
ควบคมุงานทีจา่ย
ใหแ้กเ่อกชน นติิ
บคุคลหรอื

โครงการถนน
ปลอดฝุ่ นบา้นดง
โครงการปรับปรงุ
ลําเหมอืงเกา่ ใน
ชมุชนบา้นธารองิ

โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ลอดเหลียม
โครงการกอ่สรา้ง
ทอ่ลอดเหลียม
พรอ้มพนังกนัดนิ

กอ่สรา้งรัวรอบ
ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

70,000

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กบนลํา
เหมอืงกอง หมูท่ี

กอ่สรา้งจดุรวมพล
(กรณีเกดิภยัตา่ง) 30,000

คา่จัดซือรถ
โดยสารขนาด 12

ทีนัง (ดเีซล)
ปรมิาตรกระบอก
สบูไมตํ่ากวา่

คา่ทีดนิ
และ
สิงกอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง
สาธารณูปโภค

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

20,000 20,000

20,000 20,000

32,600 32,600

336,000 336,000

672,000 672,000

117,000 117,000

60,000 60,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการตอ่เตมิ
อาคารฝึกอบรม
พัฒนาอาชพี
(อาคาร
โครงการตอ่เตมิ
อาคาร
อเนกประสงค์

โครงการกอ่สรา้ง
ศาลาพักศพ ป่า
ชา้บา้นดงหลวง
หมูท่ี 6โครงการตอ่เตมิ
ศาลา
อเนกประสงค์

โครงการกอ่สรา้ง
เมรเุผาศพ
พรอ้มลาน คสล.
หมูท่ี 7 (ป่าชา้โครงการกอ่สรา้ง
เมรเุผาศพ พรอ้ม
ลาน คสล. หมูท่ี 7
(ป่าแป๋-โรงววั)

อาคารตา่ง ๆ
โครงการกอ่สรา้ง
ป้ายหมูบ่า้น หมูท่ี
 1

คา่ทดสอบดนิ
โดยวธิี Boring
Test ( SPT)คา่สํารวจธรณี
ฟิสกิส์ โดยการ
วดัคา่ความ
ตา้นทานไฟฟ้า
(Resistivity

คา่ทีดนิ
และ
สิงกอ่สรา้ง

งบลงทนุ



งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ 166,60

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษ

า

แผนงา
นการ
รกัษา

แผนงาน
บรหิารงา
นทวัไป

รวม
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
แผนงา
น

แผนงา
นงบก
ลาง

แผนง
าน

การเก

แผนงา
นกา

รศาสน

แผนงา
นสรา้ง
ความ

แผนงาน
เคหะ
และ

แผนงา
นสงั
คม

20,000 20,000

87,000 45,000 5,000 155,000

58,000 818,000
110,00

0
942,00

0
4,781,4

00 20,000 1,030,0
00

12,488,6
00

25,076,00
0

รวม 886,60
0

384,00
0

4,175,40
0 258,000

งบเงนิ
อดุหนุน เงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ

เงนิอดุหนุน
กจิการทีเป็น 18,000

เงนิอดุหนุน
องคก์รปกครอง

760,000
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แบบรับรองการจัดสงงบประมาณ
เรื่อง  การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน

และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

กรณีงบบุคลากรของขาราชการ
ลําดับท่ี การจําแนกรายการคาใชจาย งบประมาณท่ีตั้ง

๑.

๒

เงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน
(๑) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน)
(๒) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน)
(๓) เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน
(๔) เงินคาจางประจํา
(๒) เงินคาจางชั่วคราว
ประโยชนตอบแทนอ่ืน
(๑) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบี้ยกันดาร/พ้ืนท่ีเสี่ยง/พ้ืนท่ีพิเศษ
(๒) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการชวยเหลือบุตร
(๓) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึง  เงินทุนสนับสนุนการศึกษา
แกบุตรขาราชการและลูกจางประจําของกรุงเทพมหานครและขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร
(๔) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
(๕) เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ  เฉพาะสําหรับขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง
(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
(๖) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขสําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรท่ีไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว
(๗) เงินคาเชาบาน
(๘) เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางซึ่งไดรับอันตราย
หรือ ปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาท่ี

๔,๙๔๔,๕๐๐
๒๓๕,๒๐๐
๒๑๙,๒๐๐
๒๑๖,๕๐๐

๑,๕๖๘,๖๐๐

-
๖๕,๐๐๐

-

-
-

-

๑๘๑,๖๐๐
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ลําดับท่ี การจําแนกรายการคาใชจาย งบประมาณท่ีตั้ง
(๙) เงินเก่ียวกับศพขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน  และลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตาย  ในระหวางเดินทางไปราชการ
(๑๐) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
(๑๑) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถ่ิน  ท่ีมิใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึง  เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับ
บํานาญ ซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
(๑๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(๑๓) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ
(๑๔) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางท่ีกําหนดใหม
(๑๕) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(๑๖) บําเหน็จความชอบคาทดแทน การชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตย  และ
รักษาความสงบเรียบรอย ของประเทศ
(๑๗) โบนัส

-

-
-

๑๓๐,๐๐๐
-
-

๔๕๐,๐๐๐
-

๗๔๐,๐๐๐
รวม

งบประมาณรายจายประจําปตั้งไวรวมท้ังสิ้น ๒๕,๐๗๖,๐๐๐ บาท          เปนงบดาน
บุคลากรจํานวน ๘,๘๕๐,๖๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๓๕.๒๙ ของงบประมาณรายจายประจําป

ลงชื่อ ผูรับรอง
(นางสาวนิศาชล  ทองขาว)

ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง
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แบบรายงานการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน

นโยบายแหงรัฐ  และตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 องคการบริหารสวนตําบล..... เทศบาลตําบลแมทาชาง องคการบริหารสวนจังหวัด

๒. งบประมาณ
 งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๙
 งบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติม ฉบับท่ี.................ประจําป................

๓. รายรับ-รายจาย
๓.๑ ประมาณการรายรับ ตั้งไว ๒๕,๐๗๖,๐๐๐ บาท

๓.๑.๑ จากเงินรายได ตั้งไว ๒๐,๒๘๘,๐๐๐ บาท
- ภาษีจัดเก็บเอง ตั้งไว ๓,๒๙๑,๐๐๐ บาท
- ภาษีท่ีรัฐจัดสรร/จัดเก็บได ตั้งไว ๑๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท
- คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตั้งไว - บาท

๓.๑.๒ จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตั้งไว ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท
๓.๒ งบประมาณการรายจาย  ตามหมวดรายจาย ตั้งไว ๒๕,๐๗๖,๐๐๐ บาท

๓.๒.๑ งบบุคลากร (เงินเดือนฝายการเมือง+ฝายประจํา) ตั้งไว ๑๐,๐๕๙,๗๐๐ บาท
๓.๒.๒ งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย  วัสดุ ตั้งไว ๘,๗๕๔,๗๐๐ บาท

คาสาธารณูปโภค)
๓.๒.๓ งบเงินอุดหนุน ตั้งไว ๙๙๓,๐๐๐ บาท
๓.๒.๔ งบลงทุน (ครุภัณฑท่ีดินสิ่งกอสราง) ตั้งไว ๔,๓๘๒,๐๐๐ บาท
๓.๒.๕ งบรายจายอ่ืน ตั้งไว - บาท
๓.๒.๖ งบกลาง ตั้งไว ๘๘๖,๖๐๐ บาท

๓.๓ ประมาณการรายจาย  แยกประเภทภารกิจ ตั้งไว - บาท
๓.๓.๑ ตามอํานาจหนาท่ี ตั้งไว - บาท
๓.๓.๓ ตามภารกิจถายโอน ตั้งไว - บาท

๓.๔ งบประมาณรายจายดานบุคลากร  ตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
พ.ศ.๒๕๔๒ จํานวน ๘,๘๕๐,๖๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๕.๒๙ ของงบประมาณรายจายประจําป
๔. การตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติในระดับพ้ืนท่ี   จํานวน ๘ โครงการ  งบประมาณ
๓๙๙,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของประมาณการรายจายประจําป ๒๕๕๙

๔.๒ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยพลังแผนดิน จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ
๙๓,๐๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๐.๓๗ ของประมาณการรายจายประจําป ๒๕๕๙

๔.๓ การบูรณาการแกไขปญหาภัยธรรมชาติและการเรงรัดชวยเหลือ ฟนฟูผูประสบภัย   จํานวน ๘
โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๘๓ ของประมาณการรายจายประจําป ๒๕๕๙
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๔.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมและนําบริการท่ีดีสูประชาชน  ดวยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปน
เฃิงรุกมากข้ึนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๖ โครงการ   งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  คิดเปน
รอยละ ๐.๔๕ ของประมาณการรายจายประจําป ๒๕๕๙

๔.๕ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใส
จํานวน ๑๔ โครงการ   งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๑.๓๕ ของประมาณการรายจาย
ประจําป ๒๕๕๙

๔.๖ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินในทุกระดับ    จํานวน ๘ โครงการ
งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท   คิดเปนรอยละ ๐.๕๗ ของประมาณการรายจายประจําป ๒๕๕๙
๕. ความสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม โดยไมรวม งบบุคลากร  งบดําเนินการท่ีเปน
รายจายประจํา  งบกลางท่ีเปนรายจายประจําและบุคลากร

๕.๑ โครงการท่ีอยูในกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๒๑ โครงการ จํานวนเงิน ๙,๑๓๗,๔๐๐บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๕.๒ โครงการท่ีไมอยูในกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
จํานวน - โครงการ จํานวนเงิน - บาท คิดเปนรอยละ -

๖. รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม (ยอดรวมตองเทากับขอ ๕.๑)
๖.๑ การสรางความม่ังค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน ๑๕ โครงการ

งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท  รอยละ ๐.๙๓
๖.๒ การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข จํานวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๗,๔๘๙,๔๐๐ บาท รอยละ

๒๙.๘๖
๖.๓ ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และพลังงานสะอาด จํานวน ๙ โครงการ

งบประมาณ ๘๗๕,๐๐๐ บาท  รอยละ ๓.๔๘
๖.๔ การสรางความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน   จํานวน ๑๓ โครงการ

งบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐ บาท  รอยละ ๑.๑๖
๖.๕ การสรางประสิทธิภาพ  ความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ   จํานวน

๑๑ โครงการ    งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท  รอยละ ๐.๙๗

ลงชื่อ ผูรับรอง
(นางสาวนิศาชล  ทองขาว)
ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง



ภาคผนวก ค

แบบสรุปโครงการหมวดเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก ที่ มท ๑๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
๑. เงินรายไดของปท่ีผานมาไดปดบัญชีงบรายจายประจําปแลว ในขณะจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป โดย
ไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๑๘,๘๖๓,๑๗๒.๐๓ บาท

๒. โครงการท่ีตั้งอยูในหมวดเงินอุดหนุน ( โดยไมรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอน เชน อาหารกลางวัน อสม.
บานละ ๗,๕๐๐ บาท ฯลฯ )

ทุกโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ โครงการ  จํานวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๓. ( ขอมูล ขอ ๒ x ๑๐๐ ) ÷ ( ขอมูล ขอ ๑ ) = ๑.๘ %

๔. รายละเอียดโครงการตามขอมูล ขอ ๒ เปนรายโครงการ ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/งาน โครงการ หนวยงาน/
องคกร   ท่ี
ขอรับเงิน
สนับสนุน

วงเงิน ภารกิจดาน กรณีตองผาน
คณะอนุกรรมการ
จังหวัดเห็นชอบ
เม่ือวันท่ี / หรือ
ผวจ.วินิจฉัยเม่ือ

วันท่ี
๑ แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
/ งานบริหาร
ท่ัวไป

จัดมหกรรมไมดอกไม
ประดับครั้งท่ี ๔๐
ประจําป ๒๕๕๙

อําเภอหาง
ดง

๓๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
/ งานบริหาร
ท่ัวไป

จัดงานพระราชพิธีและ
ประเพณีทองถ่ิน
ประจําป ๒๕๕๙

อําเภอหาง
ดง

๒๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด



ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/งาน โครงการ หนวยงาน/
องคกร   ท่ี
ขอรับเงิน
สนับสนุน

วงเงิน ภารกิจดาน กรณีตองผาน
คณะอนุกรรมการ
จังหวัดเห็นชอบ
เม่ือวันท่ี / หรือ
ผวจ.วินิจฉัยเม่ือ

วันท่ี
๓ แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป / งาน
บริหารท่ัวไป

จัดงานไม
ดอกไมประดับ
ครั้งท่ี ๔๐
ประจําป
๒๕๕๙

ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
เชียงใหม

๒,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๔ แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป / งาน
บริหารท่ัวไป

โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ
อําเภอหางดง
ประจําป
๒๕๕๙

สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัด
เชียงใหม

๘,๐๐๐ การ
พัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๕ แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป / งาน
บริหารท่ัวไป

ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
อําเภอหางดง

เทศบาลตําบล
บานแหวน

๒๐,๐๐๐ การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๖ แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป / งาน
บริหารท่ัวไป

กาชาดรวม
น้ําใจสูพ่ีนองผู
ยากไร อําเภอ
หางดง
ประจําป
๒๕๕๙

ก่ิงกาชาดอําเภอ
หางดง

๕,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
%ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๗ แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน / งาน
เทศกิจ

ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดชุมชน

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี
๑,๕,๖,๗,๘,๙

๑๘,๐๐๐ การ
พัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๘ แผนงาน
การศึกษา /
งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดําริ

โรงเรียนบานดง ๓๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด



ลําดับ
ท่ี

แผนงาน/งาน โครงการ หนวยงาน/
องคกร   ท่ี
ขอรับเงิน
สนับสนุน

วงเงิน ภารกิจดาน กรณีตองผาน
คณะอนุกรรมการ
จังหวัดเห็นชอบ
เม่ือวันท่ี / หรือ
ผวจ.วินิจฉัยเม่ือ

วันท่ี
๙ แผนงาน

การศึกษา /
งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

สงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
หางดง

กศน.ต.หางดง ๑๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๑๐ แผนงาน
สาธารณสุข /
งานนบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน

ศูนยสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
หมูท่ี
๑,๕,๖,๗,๘,๙

๔๕,๐๐๐ การ
พัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๑๑ แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ /
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนใน
การอนุรักษ
และสืบสาน
ประเพณีตางๆ
ของทองถ่ิน

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี
๑,๕,๖,๗,๘,๙

๘๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๑๒ แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ /
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
ใหกับเยาวชน
อําเภอหางดง

วัดหนองตอง ๗,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด



๑๓ แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ /
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

เขาคาย
คุณธรรม
จริยธรรมสราง
ความดี

โรงเรียนบานดง ๔๐,๐๐๐ การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจ
และ
สิ่งแวดลอม

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

๑๔ แผนงาน
สาธารณสุข
งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

สงเสริม
สุขภาพชุมชน

คณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี
๑,๕,๖,๗,๘,๙

๔๐,๐๐๐ การ
พัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ไมเกินรอยละ ๓
% ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

……………………………………………. …………………………………………….

(นางสาวนิศาชล  ทองขาว) (นางจันทรจิรา  โพธิเต็ง)

ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง ผูอํานวยการกองคลัง

…………………………………………….

(นายทรัพยทวี  คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง



๑ สง่เอกสารโครงการทกุโครงการใหจ้งัหวดั วันท.ี.....................................

๒ ญตัตเิสนอสภา วันท.ี.....11 สงิหาคม 2558........

๓ เอกสารครบถว้น โดยไดรั้บจาก.....เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง.....วันท.ี..................................

1.1 รา่งงบประมาณรายจา่ยประจําปี ๒ ฉบับ ครบ  ไมค่รบ
1.2 ประมาณการราคาโครงการกอ่สรา้งครบทกุโครงการครบ  ไมค่รบ
1.3 แบบเสนอรา่งขอ้บัญญต/ิเทศบัญญัติ (เสนอญัตต)ิครบ  ไมค่รบ
1.4 หนังสอืนัดประชมุวาระแรก ครบ  ไมค่รบ
1.5 สําเนารายงานการประชมุสภาฯ พจิารณางบประมาณครบ  ไมค่รบ

ทัง 3 วาระ ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
1.6 สําเนารายงานการประชมุของคณะกรรมการแปรญัตติครบ  ไมค่รบ

(เลอืกประธานแปรฯ , พจิารณาผลการแปรฯ) ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
1.7 สําเนาหนังสอืประธานแปรฯ นัดประชมุพจิารณาญัตติครบ  ไมค่รบ

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
1.8 สําเนาหนังสอืประธานแปรฯ รายงานผลแปรฯ ครบ  ไมค่รบ

ใหป้ระธานสภาทราบ ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
1.9 สําเนาหนังสอืประธานสภาฯ แจง้ผลแปรฯใหส้มาชกิสภาฯ ทราบครบ  ไมค่รบ

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง1.1
0 สําเนาแผนพัฒนา ๓ ปี ครบ  ไมค่รบ1.1
1 สําเนาโครงการตา่งๆ ทีขอรับเงนิในหมวดขอรับเงนิอดุหนุนครบ  ไมค่รบ1.1
2 แบบรับรองการจําแนกคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร (ภาคผนวก ก.)มี  ไมม่ี1.1
3 แบบรายงานการตังบประมาณสนับสนุนนโยบายแหง่รัฐมี  ไมม่ี

(ภาคผนวก ข.)1.1
4 แบบจําแนกลักษณะรายจา่ย (จากเงนิรายไดห้รอืเงนิอดุหนุน)มี  ไมม่ี

(ภาคผนวก ค.)1.1
5 แบบสรปุการตังงบประมาณรายจา่ยจัดหาครภุัณฑ์มี  ไมม่ี

นอกบัญชมีาตรฐาน โดยกรอกขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้งตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที ๒๒ มถินุายน ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง.)

1.1
6 แบบสรปุโครงการหมวดเงนิอดุหนุนตามหลักเกณฑห์นังสอืมี  ไมม่ี

ภาคผนวก จ
แนวทางการตรวจรา่งงบประมาณรายจา่ยประจําปี/เพิมเตมิ

สง่จังหวัดวันท.ี.......................................... (ไมเ่กนิ ๕ วัน)



กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที ๘ มกราคม ๒๕๕๓
(ภาคผนวก จ.)

๔

4.1 วาระที ๑ พจิารณาชันรับหลักการ เมือวันท…ี…11 สงิหาคม 2558………
- นายกเทศมนตรี ตอ้งเป็นผูแ้ถลงหลักการ ตามขอ้ ๕๖,๕๘ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- มตสิภาฯ ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นชอบ.......11....เสยีง ไมเ่ห็นชอบ........0......เสยีง
งดออกเสยีง...........1..........เสยีง ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- มกีารเสนอตังคณะกรรมการแปรญัตตเิป็นไปตามระเบยีบขอ้ ๑๐๕ ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

ถงึวันท…ี14 สงิหาคม 2558...... ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

ตามระเบยีบขอ้ 115 ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- การสง่สําเนารายงานการประชมุของคณะกรรมการแปรญัตติ ใหป้ระธานสภาฯ ตามขอ้ ๕๐
เมือวันท.ี...16 สงิหาคม 2558.... ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- ประธานสภาฯ สง่รายงานคณะกรรมการแปรญัตตใิหส้มาชกิสภาฯ ตามขอ้ ๕๐
เมือวันท.ี....16 สงิหาคม 2558..... ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

4.2 วาระที ๒ พจิารณาชันแปรญัตติ เมือวันท.ี....20 สงิหาคม 2558......
- กําหนดการประชมุไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ ชัวโมง นับแตท่ีประธานสง่รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการแปรญัตตใิหส้มาชกิทราบ ตามขอ้ ๕๐ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- ญัตติ ลดรายจา่ย จํานวน..........0..........รายการถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
งดจา่ย จํานวน..............0................รายการ
- ญัตติ เพิมรายจา่ย จํานวน...........0.............รายการถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
ตอ้งมนีายกเทศมนตรเีป็นผูเ้สนอ หรอืรับรอง
- เปลียนแปลงวัตถปุระสงคก์ารจา่ย จํานวน.......0......รายการถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
ตอ้งมนีายกเทศมนตรเีป็นผูเ้สนอ หรอืรับรอง
- การพจิารณาลงมตเิห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ ตอ้งพจิารณาถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
ทลีะญัตติ ตามขอ้ ๕๑

4.3 วาระที ๓ พจิารณาชันเห็นชอบ เมือวันท.ี.....20 กนัยายน 2558......
โดยมคีะแนนเสยีงเห็นชอบ.............11..........เสยีง ไมเ่ห็นชอบ...............0..............เสยีง
งดออกเสยีง..................1..................เสยีง ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

๕

ข ันตอนการประชุมสภาทอ้งถินเพือพจิารณารา่งงบประมาณรายจา่ย (ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน พ.ศ. ๒๕๔๗

- การกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ ตามระเบยีบขอ้ ๔8 ตังแตว่ันท…ี12 สงิหาคม 2558...

- คณะกรรมการแปรญัตตแิจง้กําหนดนัดประชมุใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน
สมาชกิสภาฯ ผูเ้สนอญัตติ และผูแ้ปรญัตติ ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่
ยีสบิสีชัวโมงกอ่นกําหนดเวลานัดประชมุ

รปูแบบและตวัเลขถกูตอ้ง



5.1 รปูแบบกรณีองคก์รปกครองสว่นทอ่งถินใชแ้บบใหม่ ก็ตอ้งจัดทําใหเ้ป็นไปตามตัวอยา่งรปูแบบใหม่
ทีแจกให ้

- คําชีแจงรายจา่ยจะยดึตามแผนงานตา่งจากเดมิทียดึเป็นหน่วยงาน
ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

- หมวด รายรับ-รายจา่ย ยดึตามรปูแบบของระบบบัญชคีอมพวิเตอร์
ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

5.2 ตัวเลขถกูตอ้ง
- ประมาณการรายรับปี ๒๕๕9 ตอ้งใกลเ้คยีงกบัปีทีผา่นมาถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- ประมาณการรายรับ ในสว่นของคําแถลงงบประมาณตอ้งมยีอดตัวเลขตรงกนัในแตล่ะหมวด
ของคําชีแจงประมาณการรายรับ ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- ยอดตัวเลขของแผนงานรายจา่ย ตามบันทกึหลักการและเหตผุลตอ้งตรงกนักบัรายจา่ยตามงาน
และงบรายจา่ยในแตล่ะแผนงาน และตรงกบั ขอ้ ๔ งบประมาณรายจา่ยในสว่นทีผูบ้รหิารและ
ผูกํ้ากบัดแูลลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ในแตล่ะแผนงานดว้ยถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
- ใหนํ้ายอดตัวเลขรายจา่ยตามแผนงานและงบรายจา่ยเป็นตัวตัง เพือไปตรวจสอบตัวเลขใน
แตล่ะแผนงาน/หมวดในคําชีแจงงบรายจา่ย ซึงตอ้งตรงกนัในยอดรวมแตล่ะแผนงาน/หมวด

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

๖

ครบ  ไมค่รบ

จะตอ้งระบเุหตผุลความจําเป็นทีตอ้งใชข้องนอกบัญชอียา่งชดัเจน และคณุลักษณะและราคา
ครบ  ไมค่รบ

สรปุมจํีานวน.............6...........รายการ

๗
- ดไูดจ้ากแนวทางการลงบัญชโีดยเทยีบกบัหมวดรายจา่ย
(1) งบกลาง ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
(2) งบบคุลากร (เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง,เงนิเดอืนฝ่ายประจํา)ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
(3) งบดําเนนิการ (คา่ตอบแทน,ใชส้อย,วัสด,ุสาธารณูปโภค)ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
(4) งบลงทนุ (ครภุัณฑ,์ทีดนิและสิงกอ่สรา้ง) ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
(5) งบเงนิอดุหนุน ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง
(6) งบรายจา่ยอืน ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง

๘

ครภุณัฑน์อกบญัชี
- ใหจั้ดทําบัญชสีรปุตามแนวทางการกําหนดคณุลักษณะและราคาของครภุัณฑน์อกบัญชี
ราคามาตรฐานทกุรายการ สรปุมจํีานวน...........6.............รายการ
- ในคําชีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ยในรายการครภุัณฑน์อกบัญชรีาคามาตรฐานครภุัณฑ์

ทีกําหนดนันดําเนนิการโดยวธิใีด ทกุรายการ

โครงการต ังถกูตอ้งตามหมวด/ประเภท ตามอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

ความเห็นของปลดัเทศบาล...ตาํบลแมท่า่ชา้ง...เห็นวา่ไดด้าํเนนิการจดัทาํรา่งงบประมาณรายจา่ย



ประจาํปี ๒๕๕9 ต ังแตข่อ้ ๑-7
8.1  เห็นวาถูกตองแลว
8.2  มขีอบกพรองที่ตองแกไขหรอื  ไมเปนไปตามระเบยีบที่กําหนด คือ

ปลัดเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

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

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

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

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

(ลงชือ)...........................................ผูต้รวจสอบรา่งงบประมาณรายจา่ยเบืองตน้
(นางสาวนศิาชล ทองขาว)

































ลงชือ..............................................ผูร้ายงานขอ้มลู


