
งานวิชาการและแผน
เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง



รายรับจริง
ปี  2564

413,577.23
712,930.10

208,516.95
2,894.50

1,337,918.78

17,948,477.61
17,948,477.61

13,816,004.04
13,816,004.04

33,102,400.43

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลแมท่่าชา้ง
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

1. รายรับ

รายรับ ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,700,000.00 1,610,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต

733,600.00 739,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000.00 93,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,200.00 2,200.00
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,586,800.00 2,445,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 18,390,000.00 18,755,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง

18,390,000.00 18,755,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน 11,623,200.00 13,800,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11,623,200.00 13,800,000.00

รวม 32,600,000.00 35,000,000.00



รายจ่ายจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 7,010,305.28 7,683,000.00 8,544,100.00
งบบุคลากร 11,416,926.88 13,405,200.00 13,756,200.00

งบด าเนินงาน 6,176,512.44 7,428,600.00 8,320,900.00
งบลงทุน 935,833.99 3,277,200.00 3,587,300.00
งบเงินอุดหนุน 653,000.00 806,000.00 791,500.00

26,192,578.59 32,600,000.00 35,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลแมท่่าชา้ง

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

2. รายจ่าย



ป ี2564 ป ี2565

0.00 0.00 0.00 %
190,675.71 1,500,000.00 -8.00 %
222,901.52 200,000.00 15.00 %
413,577.23 1,700,000.00

1,726.60 3,000.00 -33.33 %
642,620.00 651,000.00 7.53 %

0.00 0.00 0.00 %

280.00 300.00 0.00 %

10,415.80 15,000.00 33.33 %
870.00 1,000.00 50.00 %

46,080.00 50,000.00 -90.00 %
2,890.00 3,000.00 -6.67 %

0.00 0.00 0.00 %

3,000.00 3,000.00 -66.67 %

0.00 0.00 0.00 %

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลแม่ทา่ช้าง
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษบี ารุงทอ้งที่ 132.05 0.00

ป ี2563
ยอดต่าง 

(%)

     ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 170,443.17 1,380,000.00
     ภาษปีา้ย 182,154.00 230,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 352,729.22 1,610,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,862.40 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 507,380.00 700,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

80.00 0.00

     ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพื่อการโฆษณา

110.00 300.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,360.70 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 1,260.00 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 29,993.00 2,800.00
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย 4,500.00 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็
อันตราย                       ต่อสุขภาพ

23,700.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง

900.00 0.00

ประมาณการ



ป ี2564 ป ี2565
3,112.70 4,000.00 25.00 %

95.00 300.00 -33.33 %
1,840.00 3,000.00 -33.33 %

712,930.10 733,600.00

208,516.95 150,000.00 -38.00 %
208,516.95 150,000.00

94.50 200.00 0.00 %
2,800.00 3,000.00 -33.33 %
2,894.50 3,200.00

775,652.45 700,000.00 10.71 %
7,525,267.20 7,400,000.00 1.35 %
2,276,709.57 2,200,000.00 0.00 %

223,812.91 250,000.00
388.0

0
%

3,236,606.42 3,300,000.00 -3.03 %
33,462.13 25,000.00 -60.00 %

17,807.93 15,000.00
233.3

3
%

3,859,159.00 4,500,000.00 -15.56 %

17,948,477.61 18,390,000.00

ป ี2566
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,830.00 5,000.00

ป ี2563 ยอดต่าง 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 85.00 200.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,315.00 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 585,376.10 739,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 326,386.48 93,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 326,386.48 93,000.00
หมวดรายได้เบด็เตล็ด
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 200.00
     รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 1,358.40 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 1,358.40 2,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษรีถยนต์ 765,896.79 775,000.00
     ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 6,977,269.44 7,500,000.00
     ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,942,403.23 2,200,000.00

     ภาษธีรุกิจเฉพาะ 219,068.40 1,220,000.00

     ภาษสีรรพสามิต 2,956,527.86 3,200,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 28,525.79 10,000.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 26,136.56 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,101,309.00 3,800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,017,137.07 18,755,000.00

หมวดเงนิอุดหนุน



13,816,004.04 11,623,200.00 18.73 %

13,816,004.04 11,623,200.00

33,102,400.43 32,600,000.00

13,800,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 10,695,786.00 13,800,000.00

รวมทกุหมวด 27,978,773.27 35,000,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,695,786.00



 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕66 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

อ ำเภอหำงดง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕66 

ท่ำนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงที่เคำรพทุกท่ำน 
 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง จะได้เสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  ดังต่อไปนี้ 

 
๑. สถำนกำรณ์คลังของเทศบำล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ณ วันที่        5  สิงหาคม 2565         เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   35,133,960.53     บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม    75,624,532.60    บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม   14,391,757.77    บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -  โครงการ รวมเป็นเงิน  -  

บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน    5    โครงการ  รวมเป็นเงิน 

498,391.00     บาท 
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง                              บาท 

๒. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ ๒๕64  
  (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น     33,102,400.43บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  413,577.23 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                   712,930.10 บาท   
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   208,516.95 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   2,894.50 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน  -  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร   17,948,477.61 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  13,816,004.04 บาท 
 (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                    39,480 บาท 
 (๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน 26,192,578.59 บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง  7,010,305.28 บาท 
   งบบุคลากร  11,416,926.88 บาท 
   งบด าเนินการ  6,176,512.44 บาท 
   งบลงทุน  935,833.99 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น  - บาท 
  งบเงินอุดหนุน  653,000 บาท 
  
 
 



 
๓. เฉพำะกำร 
 ประเภทกิจการ -     กิจการ - 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง  บาท รายจ่ายจริง - บาท 
 กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ    จ านวน  - บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน  - บาท 
 ก าไรสุทธิ       จ านวน  - บาท 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่    จ านวน  - บาท 
 ทรัพย์จ าน าจ านวน  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕66 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม ่
๒.๑.รำยรับ 
 

รำยกำร 
รับจริง 

ปี ๒๕64 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕65 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕66 
รำยได้จัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร 413,577.23 1,700,000 1,610,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 712,930.10 733,600 739,800 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 208,611.45 150,200 93,200 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,800 3,000 2,000 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,337,918.78 2,586,800 2,445,000 
รำยได้ที่ รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 17,948,477.61 18,390,000 18,755,000 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,948,477.61 18,390,000 18,755,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,816,004.04 11,623,200 13,800,000 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,816,004.04 11,623,200 13,800,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    

หมวดเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค์) 39,480 - - 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

39,480 - - 

    

รวมทั้งหมด 33,141,880.43 32,600,000 35,000,000 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕66 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม ่
 
๒.๒.รำยจ่ำย 
 

งบ 
รำยจ่ำยจริง 
ปี ๒๕64 

รำยจ่ำยจริง 
ปี ๒๕65 

ประมำณกำร 
ปี ๒๕66 

งบกลาง 7,010,305.28 6,370,675 8,544,100 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ) 

11,416,926.88 10,167,348 13,756,200 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  

6,176,512.44 4,880,163.42 8,320,900 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) 

935,833.99 527,329.44 3,587,300 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)    

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 653,000 505,250 791,500 

รวม 26,192,578.59 22,450,765.86 35,000,000 
‘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่  ๒ 
 
 

เทศบญัญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕66 

 
 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
อ ำเภอหำงดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญตัิ/ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕66 ของ 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

---------------------------- 
 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 8,544,100 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 12,712,400 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 101,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 5,305,800 
แผนงานสาธารณสุข 792,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,602,500 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 158,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 633,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,996,200 
แผนงานการเกษตร 125,000 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 35,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย 

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม ่

------------------------ 
 
แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐) 
 งำน 

งำนงบกลำง 
(๐๐๔๑๑) 

รวม  
งบ 

 

งบกลำง   
งบกลาง 8,544,100 8,544,100 
บ าเหน็จ/บ านาญ   

รวม 8,544,100 8,544,100 

 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 งำน งำนบริหำร
ทั่วไป 

งำน
วำงแผน
สถิติฯ 

งำนบริหำร 
งำนคลัง 

งำนควบคุม
ภำยในฯ 

งำน
สำรสนเทศ 

รวม 

งบ  (๐๐๑๑๑) (๐๐๑๑๒) (๐๐๑๑๓) 
งบบุคลำกร 7,142,700 697,600 1,892,500 - - 9,732,800 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,625,700 - - - - 2,625,700 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,517,000 697,600 1,892,500 - - 7,107,100 
งบด ำเนินงำน 2,088,000 103,000 550,000 - - 2,741,000 
ค่าตอบแทน 708,800 58,000 175,000 - - 941,800 
ค่าใช้สอย 550,200 45,000 310,000 - - 905,200 
ค่าวัสดุ 432,000 - 50,000 - - 482,000 
ค่าสาธารณูปโภค 397,000 - 15000 - - 412,000 
งบลงทุน 147,200 - 91,400 - - 238,600 
ค่าครุภัณฑ์ 147,200 - 91,400 - - 238,600 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - -  

งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - -  
รายจ่ายอื่น - - - - -  
งบเงินอุดหนุน - - - - -  
เงินอุดหนุน - - - - -  

รวม 9,377,900 800,600 2,533,900 - - 12,712,400 



     
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๐) 

 
                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำน งำนบริหำร
ทั่วไปฯ 

งำนเทศกิจ งำนป้องกัน
และบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

งำนจรำจร 

รวม 

งบ  (๐๐๑๒๑) (๐๐๑๒๒) (๐๐๑๒๓) 
งบบุคลำกร - - -  - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - -  - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - -  - 
งบด ำเนินงำน - - 70,000  70,000 
ค่าตอบแทน - - -  - 
ค่าใช้สอย - - 70,000  70,000 
ค่าวัสดุ - - -  - 
ค่าสาธารณูปโภค - - -  - 
งบลงทุน - - 11,000  11,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - 11,000  11,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - -  - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - -  - 
รายจ่ายอื่น - - -  - 
งบเงินอุดหนุน - - 20,000  20,000 
เงินอุดหนุน - - 20,000  20,000 

รวม - - 101,000  101,000 



 
 
แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนระดับ
ก่อนวัย
เรียนฯ 

งำนระดับ
มัธยมศึกษำ 

งำนศึกษำไม่
ก ำหนดระดับ 

รวม 

งบ  (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔) 
งบบุคลำกร 2,572,000 - - - 2,572,000 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,572,000 - - - 2,572,000 
งบด ำเนินงำน 2,147,900 - - - 2,147,900 
ค่าตอบแทน 355,400 - - - 355,400 
ค่าใช้สอย 1,115,500 - - - 1,115,500 
ค่าวัสดุ 595,000 - - - 595,000 
ค่าสาธารณูปโภค 82,000 - - - 82,000 
งบลงทุน 39,900 - - - 39,900 
ค่าครุภัณฑ์ 39,900 - - - 39,900 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 546,000 - - - 546,000 
เงินอุดหนุน 546,000 - - - 546,000 

รวม 5,305,800 - - - 5,305,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำน

โรงพยำบำล 
งำนบริกำร

สำธำรณสุขฯ 
งำน

ศูนย์บริกำรฯ รวม 
งบ  (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔) 
งบบุคลำกร - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด ำเนินงำน 437,000 - 85,000 - 522,000 
ค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย 437,000 - 85,000 - 522,000 
ค่าวัสดุ - - - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน 150,000 - - - 150,000 
ค่าครุภัณฑ์ 150,000 - - - 150,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 120,000 - - - 120,000 
เงินอุดหนุน 120,000 - - - 120,000 

รวม 707,000 - 85,000 - 792,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนสวัสดิกำร

สังคมฯ รวม 
งบ  (๐๐๒๓๑) (๐๐๒๓๒) 
งบบุคลำกร - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด ำเนินงำน - 30,000 30,000 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย - 30,000 30,000 
ค่าวัสดุ - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - 
รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
เงินอุดหนุน - - - 

รวม - 30,000 30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนไฟฟ้ำ
และประปำ 

งำนสวน 
สำธำรณะ 

งำนก ำจัด 
ขยะฯ 

งำนบ ำบัด
น้ ำเสีย รวม 

งบ  (๐๐๒๔๑) (๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔) (๐๐๒๔๕) 
งบบุคลำกร - - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

- - - - - - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - 
งบด ำเนินงำน - - - 1,545,000 - 1,545,000 
ค่าตอบแทน - - - - - - 
ค่าใช้สอย - - - 1,545,000 - 1,545,000 
ค่าวัสดุ - - - - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน - - - - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 57,500 - - - 57,500 
เงินอุดหนุน - 57,500 - - - 57,500 

รวม - 57,500 - 1,545,000 - 1,602,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนก่อสร้ำง 

รวม 
งบ    
งบบุคลำกร 1,451,400  1,451,400 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -  - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,451,400  1,451,400 
งบด ำเนินงำน 467,000  467,000 
ค่าตอบแทน 257,000  257,000 
ค่าใช้สอย 70,000  70,000 
ค่าวัสดุ 140,000  140,000 
ค่าสาธารณูปโภค -   
งบลงทุน - 3,077,800 3,077,800 
ค่าครุภัณฑ์ - 258,000 258,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,819,800 2,819,800 
งบรำยจ่ำยอ่ืน -   
รายจ่ายอื่น -   
งบเงินอุดหนุน -   
เงินอุดหนุน -   

รวม 1,918,400 3,077,800 4,996,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนส่งเสริม

และสนับสนุนฯ รวม 
งบ  (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒) 
งบบุคลำกร - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด ำเนินงำน - 140,000 140,000 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย - 140,000 140,000 
ค่าวัสดุ - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - 
รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - 18,000 18,000 
เงินอุดหนุน - 18,000 18,000 

รวม - 158,000 158,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 
 งำน งำนบริหำร

ทั่วไปฯ 
งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำและ
วัฒนธรรม 

งำนวิชำกำร
วำงแผนฯ รวม 

งบ  (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔) 
งบบุคลำกร - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด ำเนินงำน - 250,000 353,000 - 603,000 
ค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย - 230,000 353,000 - 583,000 
ค่าวัสดุ - 20,000 - - 20,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 30,000 30,000 
เงินอุดหนุน - - - 30,000 30,000 

รวม - 250,000 353,000 30,000 633,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 
 งำน งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
งำนสิ่งแวดล้อม

และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวม 

งบ  (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒) 
งบบุคลำกร - - - 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

- - - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด ำเนินงำน 55,000 - 55,000 
ค่าตอบแทน - - - 
ค่าใช้สอย 45,000 - 45,000 
ค่าวัสดุ 10,000 - 10,000 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - 70,000 70,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 70,000 70,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - 
รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
เงินอุดหนุน - - - 

รวม 55,000 70,000 125,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



 
 
 
 
 

เทศบัญญตั ิ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕66 

ของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม ่

------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๕  จึงตรา
เทศบัญญัตนิี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  และโดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่   
  

ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕66” 
ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   ให้ตั้งจ่ายจ านวนรวมทั้งสิ้น   

35,000,๐๐๐บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน  35,000,000    บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 8,544,100 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 12,712,400 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 101,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 5,305,800 
แผนงานสาธารณสุข 792,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,602,500 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 158,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 633,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,996,200 
แผนงานการเกษตร 125,000 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 35,000,000 

 
 



 
ข้อ ๕   ให้  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่ าช้ าง  ปฏิบั ติการเบิกจ่ ายงบประมาณที่ ได้ รับอนุมัติ 

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
ข้อ ๖  ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ นี้ 

     
 ประกาศ ณ วันที่   
 

      
 

 (นายอุดม  ดวงดี) 
 นายกเทศมนตรีต าบลแม่ท่าช้าง 
 
                           
                           
 
 
                              เห็นชอบ 
 
 

 
 (ลงนาม)……………………………………………… 
                
              นายอ าเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน 
                     ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

อ ำเภอหำงดง   จังหวัดเชียงใหม่ 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,544,100 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,544,100 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,544,100 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 157,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำงและ 
ผู้ประกันตนโดยถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกรำคม   2557 
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส ำนักงำน  ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809/ว81 ลงวันที่  10 
กรกฎำคม  2557 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 9,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงำนจ้ำงในสังกัดซึ่ง

เป็นผู้ประกันตน ตำม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 5,928,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี  ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี  แผนงำนงบกลำง  หน้ำที่  ๖๐  ล ำดับที่ ๑  ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙ ลง
วันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 

      

   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 1,480,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิกำร  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี  ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี  แผนงำนงบกลำง  หน้ำที่  ๖๐  ล ำดับที่ ๒  ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙  ลง
วันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
 
 

      



 

 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี  ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  แผนงำนงบกลำง หน้ำที่ 60 
ล ำดับที่ ๓  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙  ลงวันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 

      

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ เช่นกำรเกิดสำธำรณภัยต่ำงๆ (อุทกภัย อัคคีภัย 
วำตภัย  ภัยแล้ง ภัยหนำว ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำย
นอกเหนือจำกที่งบประมำณตั้งจ่ำยไว้  หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งกำรให้เบิกจ่ำย
จำกเงินประเภทนี้ 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ ำนวน 32,500 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ

ไทย (ส.ท.ท.) โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
รำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 636,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับทุกประเภทตำม
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณ  โดยถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมำก  ที ่มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๐ ลงวันที่  14  สิงหำคม 
วันที่ ๒๕๕๘ หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  ที ่มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๘  ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
และหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎำคม  ๒๕๕๙ 

      

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,377,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,142,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,625,700 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 696,500 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 12 เดือน 
ในอัตรำเดือนละ ๒๗,๖๐๐  บำท   
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนรอง
นำยกเทศมนตรี  (จ ำนวน ๒ คน)  จ ำนวน  ๑๒  เดือน ในอัตรำ 
เดือนละ  ๓๐,๓๖๐ บำท  

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี 
จ ำนวน ๑๒  เดือน ในอัตรำเดือนละ  ๔,๐๐๐  บำท   
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี 
(จ ำนวน ๒ คน) จ ำนวน๑๒  เดือนในอัตรำเดือนละ  ๖,๐๐๐  บำท   

      

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี จ ำนวน ๑๒  เดือน  
ในอัตรำเดือนละ ๔,๐๐๐ บำท                   
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี (จ ำนวน 2 คน) 
จ ำนวน ๑๒  เดือน ในอัตรำเดือนละ ๖,๐๐๐ บำท   

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 198,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ในอัตรำ 
เดือนละ  ๙,๖๖๐ บำท  
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ในอัตรำ 
เดือนละ  ๖,๙๐๐ บำท    

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,490,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล ตำมอัตรำดังนี้ 
- ประธำนสภำเทศบำล  เงินค่ำตอบแทน  จ ำนวน ๑๒  เดือน  
ในอัตรำเดือนละ  ๑๕,๑๘๐  บำท 
- รองประธำนสภำเทศบำล  เงินค่ำตอบแทน  จ ำนวน ๑๒  เดือน  
ในอัตรำเดือนละ  ๑๒,๔๒๐  บำท  
- สมำชิกสภำเทศบำล เงนิค่ำตอบแทน  จ ำนวน 12 เดือน 
(จ ำนวน ๙ คน)  ในอัตรำเดือนละ   ๙,๖๖๐ บำท 
- เลขำนุกำรสภำเทศบำล เงินค่ำตอบแทน  จ ำนวน ๑๒  เดือน ในอัตรำ
เดือนละ   ๙,๖๖๐ บำท 

      



 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,517,000 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,069,120 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง 

เงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวน ๘ อัตรำ  
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 84,200 บำท 

      
  (๑)เงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหำร 

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหำรต ำแหน่งนักบริหำรงำน
เทศบำล (ปลัดเทศบำล)  

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 126,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำรต ำแหน่งนักบริหำรงำน 
เทศบำล (ปลัดเทศบำล ) เงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ 
 ๗,๐๐๐ บำท  จ ำนวน ๑๒ เดือน  
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำรต ำแหน่งนักบริหำรงำน
ทั่วไป (หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล) ในอัตรำเดือนละ 3,500  บำท 
จ ำนวน ๑๒ เดือน                          

      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 214,560 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำพร้อมเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงให้แก่

ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน ๑ อัตรำ  
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 946,320 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจและ 
ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป   

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 76,800 บำท 

      

  (๑) เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว   
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,088,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 708,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 375,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจับกุมผู้กระท ำผิดพระรำชบัญญัติ ข้อบัญญัติ หรือ
กฎหมำยอื่นใดมำลงโทษได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินรำงวัลจับกุมผู้กระท ำผิดพระรำชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๓ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๑   
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ซึ่งมำช่วย
ปฏิบัติงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง    ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยที่  มท ๐๓๑๓.๔/
ว ๓๓๖๙  ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๓๗   
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรำยงำนและ
ประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำรของ
พนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือประกวด
รำคำ  คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง  และผู้ควบคุมงำน  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินท ำขวัญให้แก่พนักงำน  พนักงำนจ้ำง ในกำร
ปฏิบัติงำน   ฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำง
ปฏิบัติหน้ำที่  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภท
รำยจ่ำยนี้  
 -   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  เงินรำงวัลให้แก่พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  หรือ  ผู้มีสิทธิได้รับตำมท่ี
ระเบียบ  กฎหมำยก ำหนด  (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ)  ตั้งไว้จ ำนวน ๓๒๒,๙๘๐ บำท 

      

   
ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรแปรญัตติ คณะกรรมกำร

ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ  และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
ต่ำงๆในกำรประชุมสภำ 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำน  พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรและวันหยุดรำชกำร  ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ
หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้   
 

      



 

 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 288,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำน     

ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ  
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ 

ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ  
  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 550,200 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  (๑)  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำร
รูปเล่มอ่ืนใด  
(๒)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำ
โปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์  วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป
ถ่ำย กำรจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ในสื่อประเภท
ต่ำงๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ วำรสำร แผ่น
พับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ  
(๓)  ค่ำธรรมเนียม  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม รวมทั้งค่ำธรรมเนียมป้ำย ยำนพำหนะ 
ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดิน และค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้   
(๔)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร 
 เช่น วำรสำร กำรจัดท ำแผ่นพับ เอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี  วีดีทัศน์ วีดีโอเทป  ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ฯลฯ    
(๕)  ค่ำถ่ำยเอกสำร  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน หรือเก่ียวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติรำชกำร   
(๖)   ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  
         เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำง
หนึ่ง อย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ   เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวก  ค่ำล้ำงอัดฉีดรถยนต์  ค่ำของที่ระลึกต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำ
ดูแลรักษำต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม สนำมหญ้ำ  หรือที่
สำธำรณะ   ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำดถนน   ค่ำจ้ำงเหมำจัดเก็บ

      



 

 

ขยะและสิ่งปฏิกูล  และค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจ
หน้ำที่ และสำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้   
(๗) ค่ำเช่ำพื้นที่ส ำหรับจัดท ำเว็บไซต์  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่ส ำหรับจัดท ำเว็บไซต์ ( Website ) เป็น
รำคำต่อปี  
(๘) ค่ำจดทะเบียนเว็บไซต์  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดทะเบียนเว็บไซต์  
( Website ) Domain name  เป็นรำคำต่อปี  
(๙)   ค่ำเช่ำที่ดิน  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำที่ดิน ส ำหรับด ำเนินกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำล  เป็นรำคำต่อปี   
(๑๐)   ค่ำจัดท ำประกันภัยรถรำชกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง ที่มี
ลักษณะกำรใช้งำนที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรก่อให้เกิดอุบัติเหตุ   
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำประกันภัยรถรำชกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ
ช้ำง ที่มีลักษณะกำรใช้งำนที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ    

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  ๑. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำ
นิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน รวมทั้ง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น  
ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และ
ค่ำบริกำรอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑  ลงวันที่  28 
กรกฎำคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ
รับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒.  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม   
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือ
ตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องดื่ม  เครื่องใช้ในกำรเลี้ยง
รับรอง และค่ำบริกำรอ่ืนตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑  ลงวันที่ ๒๘  กรกฎำคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 

      



 

 

๓.  ค่ำจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำงๆ              
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและ 
วันส ำคัญต่ำงๆ เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ   วันปิยมหำรำช  ฯลฯ
โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำจัดซื้อผ้ำแพรผ้ำริ้ว ธงชำติ ป้ำยสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูป
เทียน ค่ำพำนพุ่ม พวงมำลำ  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวงดุริยำงค์  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  หน้ำที่ ๖๒   ล ำดับที่ ๕ 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ของรำงวัล เงินรำงวัล และของที่ระลึกในงำน หรือ

กิจกรรม หรือพิธีต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกับภำรกิจ  
      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ ผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
จ้ำง และผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บริหำรท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติรำชกำรเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ  
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      

    
ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวง

มำลำ เพ่ือใช้ในงำน พิธีศำสนำ  พิธีต่ำงๆ  หรืองำนกิจกำรของท้องถิ่น   
      

    
ค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 55,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำ
ต่ำงๆ  ของผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  พนักงำน 
ท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง และค่ำลงทะเบียนอื่นใดท่ี
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้   
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตแก่พนักงำน พนักงำน
จ้ำง ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตแก่ผู้บริหำร สมำชิกและพนักงำนเทศบำล โดยจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย   
ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –2570)  
ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  หน้ำที่ ๖๘  ล ำดับที่  ๔ 

      

    
โครงกำรจ้ำงเหมำท ำวำรสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตแก่ผู้บริหำร สมำชิกและพนักงำนเทศบำล โดยจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย   
ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖–
๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  หน้ำที่ ๖๘ ล ำดับที่  ๔ 

      

    
โครงกำรจ้ำเหมำพัฒนำและดูแลเวปไซต์ของเทศบำล จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำและดูแลเวปไซต์ของเทศบำล เพ่ือสร้ำงช่องทำง
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) ห้วงป ี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  หน้ำที่ ๖๔   ล ำดับที่  ๑๑ 

      

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและรับเรื่องรำวร้องทุกข์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำรด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ
รับเรื่องร้องทุกข์ ณ  เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  แบบฟอร์มรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์    ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ตู้เอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร

      



 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ 63 
ล ำดับที่ ๘ 

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปรองดอง
สมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น ณ  เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง โดยจำ่ยเป็นค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  แบบฟอร์มรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์    ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ตู้
เอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ 56 
ล ำดับที่  ๑๕ 

      

    
โครงกำรปกป้องสถำบันกษัตริย์และสถำบันส ำคัญของชำติ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปกป้องสถำบันกษัตริย์ และสถำบันส ำคัญ
ของชำติ เช่น กำรจัดกิจกรรมอบรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปกป้อง
สถำบันกษัตริย์ และสถำบันส ำคัญของชำติ กำรประชำสัมพันธ์
ควำมส ำคัญสถำบันกษัตริย์ และสถำบันส ำคัญของชำติ ให้ประชำชน
ทรำบทำงสื่อต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – 2570) 
ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ด ี แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  หน้ำที่ ๖๖  ล ำดับที่  ๑๖ 

      

    
โครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส ำหรับกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำล 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส ำหรับ
กำรท ำงำนของผู้บริหำร สมำชิกและพนักงำนเทศบำล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ 67 
ล ำดับที่ ๑ 
 

      



 

 

    
โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  
สมำชิกสภำ พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร สมำชิกและ  
พนักงำนเทศบำล โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  หน้ำที่ ๖๘   ล ำดับที่ ๓ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 432,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ 
แฟ้ม  ตรำยำง  น้ ำดื่มแผ่นพลำสติก แผ่นพลำสติกอำคิลิก  แผง
กั้นห้อง ( พำร์ทิชั่น ) ม่ำนบังแสง ผ้ำม่ำน ตู้เอกสำร โต๊ะพับ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำง  พิมพ์  (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสำร 
วำรสำร ฯลฯ ) แบบพิมพ์   หมึก น้ ำดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกำรของ
เทศบำล  

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ  ถ่ำนไฟฉำย  ปลั๊ก
ไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสำร  เครื่องขยำยเสียง ฯลฯ  ส ำหรับอำคำร
ส ำนักงำน หรือสถำนที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ   

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น  แปรง  ไม้กวำด   ถัง
ขยะ  ผ้ำปูโต๊ะ  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม ผงซักฟอก  น้ ำยำล้ำง
ห้องน้ ำ ฯลฯ  ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน หรือสถำนที่
อ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยำง
นอก  ยำงใน  หัวเทียน   ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ  ส ำหรับรถดับเพลิง   
รถบรรทุกน้ ำ  รถกู้ภัย รถยนต์  รถตู ้  รถจักรยำนยนต์และยำนพำหนะ
อ่ืนๆ   

      



 

 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมัน

ดีเซล น้ ำมันเครื่อง   น้ ำมันจำรบี  ก๊ำซหุงต้ม  ถ่ำน  น้ ำมันก๊ำด ฯลฯ   
      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เปลหำมคน

เจ็บ  ยำ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ต่ำง ๆส ำหรับเปลี่ยนน้ ำยำเคมี 
ดับเพลิงที่หมดอำยุ และวัสดุอ่ืนที่จ ำเป็น  

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  
( วีดีโอเทป , แผ่นซีดี ) ภำพถ่ำยดำวเทียม  รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำก
กำรล้ำง  อัด  ขยำย ฯลฯ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่น 

กรองแสง แป้นพิมพ์  เมำส์  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป   โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดำษต่อเนื่อง ฯลฯ       

      

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภท
ใด แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ เช่น  มิเตอร์น้ ำ  มิเตอร์ไฟฟ้ำ  ตระแกรง
กันสวะ หัววำล์วปิด - เปิดแก๊ส ฯลฯวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ   

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 397,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 250,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำน และอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง

อ่ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  
      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 2,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับใช้ในส ำนักงำน และอำคำรหรือ

สถำนที่อ่ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน  และโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำวและ 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำร เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง 
ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ   

      



 

 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อ  

ดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ   
      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพหรือ
โทรสำร ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจ่ำยเป็นค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
(ADSL) 

      

  
งบลงทุน รวม 147,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 147,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน ๓ ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
   - มีพนักพิง มีที่พักแขน 
   - มีล้อ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเทศบำล เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ำย
นอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกสำมำรถหำซื้อได้ทั่วไปตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ แข็งแรง ทนทำน ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑095ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
 รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน(รำคำรวมค่ำติดตั้ง) จ ำนวน 55,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำ
ติดตั้ง) แบบติดผนัง ระบบ inverter ขนำด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รำคำเครื่อง
ละ ๒๗,๙๐๐ บำท จ ำนวน ๒ เครื่อง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนเทศบำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
๒) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง 
๓) เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่
เกิน ๔๐,๐๐๐ 
 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำก
ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ ๕ 
๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
๕) มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
๖) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกข้อ ๓)

      



 

 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
๗) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช ์๑ ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยำว ๔ เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๘) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำก
รำคำเครื่องปรับอำกำศ) 
ชนิดติดผนัง   ขนำด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 
 บีทียู ๓,๐๐๐ บำท 
รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม ๒๕๖๔  เพ่ือใช้
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเทศบำล ตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง
รูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 11,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก ขนำด ๒ บำน (มอก.)จ ำนวน ๒ ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น 
๓) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม ๒๕๖๔   
เพ่ือใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเทศบำล  รำยละเอียดตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม 2564 เพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเทศบำล 
ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒
๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ ำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ ขนำด 2 จังหว่ะ 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.9 แรงม้ำ 
- ใบมีดคู่แบบสลับฟันปลำ มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเทศบำล เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ำย
นอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกสำมำรถหำซื้อได้ทั่วไปตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ แข็งแรง ทนทำน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ บัญชีครุภัณฑ ์
หน้ำ ๒๙ ล ำดับที่ ๒ ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 28,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 3 เครื่อง  โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
แบบข้อแข็ง 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
๒) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑.๔ แรงม้ำ 
๓) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 
รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ธันวำคม ๒๕๖๔  เพ่ือใช้
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเทศบำล ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) ห้วงปี  ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่๒ บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ ๒๙ ล ำดับที่ ๑ ตำมแนวทำง หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –
 รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่๒ (จอ
แสดงภำพไม่น้อยกว่ำ ๑๙ นิ้ว) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนัก
ปลัด  สังกัดเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๘ แกน
หลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread)และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ ๔.๓ GHz จ ำนวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อย
กว่ำ ๘ MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
  ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒ GB หรือ 
  ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒ GB หรือ 
  ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๒ GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ ๒ TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๔๘๐ GB จ ำนวน ๑ หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๙ นิ้ว จ ำนวน ๑ หน่วย 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับเดือนธันวำคม  2
๒๕๖๔  ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



 

 

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน  ๑ เครื่อง                
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A๔ ไม่น้อย
กว่ำ ๒๗ หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ ๘.๘ ภำพ ต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ ๕ ภำพต่อนำที (ipm)  
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A๔ (ขำวด ำ-สี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ x ๖๐๐
หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
– สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ  
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๙๙ ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้๒๕ ถึง ๔๐๐เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑ ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ ๑ ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำน
ผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal  และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้  
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับเดือนธันวำคม  ๒๕๖๔  ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒
๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –
 รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

      
   

 
 

      

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 2,500 บำท 



 

 

      

  เพ่ือจัดซื้อ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด ๘๐๐VA  จ ำนวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำท ี
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับเดือนธันวำคม  ๒๕๖๔   
ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ 
ว๒๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 800,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 697,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 697,600 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 382,600 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่ 

พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 315,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 103,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 58,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรำงวัลให้แก่พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงหรือผู้มีสิทธิได้รับตำมที่ระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ)  
ตั้งไว้จ ำนวน  ๕๘,๑๓๐ บำท 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำรของเทศบำล จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร เช่น จัด
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จัด
นิทรรศกำรแสดงผลงำนเทศบำล ฯลฯ ค่ำตอบแทนพิธีกร  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์    ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ 
ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ ค่ำ
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำของรำงวัลหรือเงิน
รำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ ๖๒ ล ำดับที ่๔ 
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรจัดส่งผลงำนเทศบำลเข้ำประกวด จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดส่งผลงำนเทศบำลเข้ำ
ประกวด เช่น กำรประกวดด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรประกวดด้ำน
สำธำรณสุข กำรประกวดด้ำนธรรมภิบำล ฯลฯ ค่ำตอบแทนพิธีกร  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์    ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
ต่ำงๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ ค่ำกระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ ๖๔ ล ำดับที่ ๑๓ 

      

    
โครงกำรเทศบำลพบประชำชน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเทศบำลพบประชำชน โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง 
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับให้บริกำรประชำชน  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย 
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ ๖๒ ล ำดับที่ ๖ 

      

    
โครงกำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล โดยจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง 
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับให้บริกำรประชำชน  
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูปถ่ำย 
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ด ีแผนงำน บริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ ๖๔ ล ำดับที่ ๑๔ 

      

    
โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมินผลกำรท ำงำนของ
เทศบำล เช่นกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำร
บริหำรงำนเทศบำล โดยจ้ำงสถำนศึกษำเป็นผู้ประเมิน และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำมหนังสือ มท ๐๘๙๒.๔/

      



 

 

ว๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ เป็นต้น โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
สถำนศึกษำ และค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชน ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำล้ำงอัด
ขยำยรูปถ่ำย ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕6๖๖ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่ ๖๓ ล ำดับที ่๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,533,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,892,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,892,500 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,689,800 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่

พนักงำนเทศบำล ๔  อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,200 บำท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนเทศบำล 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำรต ำแหน่งนักบริหำรงำนกำร

คลัง(ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง)  เดือนละ  ๓,๕๐๐๐  บำท  หรือตำมสิทธิ 
ระเบียบ กฎหมำยก ำหนดไว้ 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 146,700 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ๑  อัตรำ       

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,800 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจ ๑ อัตรำ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 110,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  เงินรำงวัลให้แก่พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง  หรือ  ผู้มีสิทธิได้รับตำมที่ระเบียบ 
กฎหมำยก ำหนด  (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ)   
ตั้งไว้จ ำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บำท 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำนเทศบำล ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุด 
รำชกำร  ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจท ำ
ในเวลำรำชกำรได้  

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล   ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่ำ

เช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ    
      



 

 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  ซึ่งมี

สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ     
      

   
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้ำงฯลฯและค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ และ
สำมำรถเบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
เทศบำล และผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บริหำรท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติงำนเพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำง
ด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

    
ค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำ
ต่ำงๆ  ของ  พนักงำนเทศบำล   รวมทั้งค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมที่ดิน และค่ำธรรมเนียม
อ่ืนใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ 

      

    
โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
รองรับภำษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -  
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี  ๒๕๖๖ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป หน้ำที่  4 
 ล ำดับที่ ๒ 
 
 
 
 
 

      



 

 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถ 

ใช้งำนได้ 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ  แฟ้ม 
ตรำยำง  น้ ำดื่มแผ่นพลำสติก แผ่นพลำสติกอำคิลิก  แผงกั้นห้อง ( พำร์
ทิชั่น ) สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
(เอกสำร วำรสำร ฯลฯ ) แบบพิมพ์   หมึก  น้ ำดื่ม ฯลฯ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์  เมำส์  แผ่นหรือจำน
บันทึกข้อมูล   เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  กระดำษต่อเนื่อง ฯลฯ     

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์และโทรเลข ธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำ

กรฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 91,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 91,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 11,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก ขนำด ๒ บำน จ ำนวน ๒ ตู้ มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั่นปรับระดับ ๓ ชั้น เพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเทศบำลตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๑๓ ลงวันที่  15 พฤษภำคม  2565 
และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้มี
สภำพใช้กำรได้ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้มีสภำพ
ใช้กำรได้ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

      



 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 101,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ อปพร. ทต.แม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอำสำสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือนที่หน่วยงำนทำงรำชกำรเป็นผู้จัดฝึกอรบรม ค่ำสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของอำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) เช่น กำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน, ค่ำพำหนะกำรปฏิบัติงำน
ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน เยำวชน และเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง เกี่ยวกับกำรป้องกันภัยจำกสำ
ธำรณภัยต่ำงๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ )  
ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก 
แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน   หน้ำที่ ๗๐ ล ำดับที่ ๓ 

      

    
โครงกำรบูรณำกำรกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรโครงกำรบูรณำกำรกำรฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (หลักสูตรทบทวน)  ในกำรเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
เอกสำร  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำตกแต่งสถำนที่  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำธรรมเนียม 
และลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำเจ้ำหน้ำที่ และผู้มำช่วยปฏิบัติงำน ค่ำชุดปฏิบัติงำน รองเท้ำ 
หมวก เข็มขัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
หน้ำที่ ๗๑  ล ำดับที่๗ 
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุและให้บริกำรประชำชนในงำนเทศกำลส ำคัญ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุและให้บริกำร
ประชำชนในงำนเทศกำลส ำคัญ     โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำ 
ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
หน้ำที่  ๗๐  ล ำดับที่ ๕ 

      

    
โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเบื้องต้น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในโครงกำรกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยเบื้องต้น เช่น ไฟไหม้ , อุทกภัย , วำตภัย  , ภัยแล้ง, ภัย
หนำว เป็นต้น ตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณเพ่ือกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น    ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
หน้ำที่ ๗๐  ล ำดับที่ ๔ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย
ต่ำง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย   วำตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ  
ที่อำจเกิดข้ึนในส ำนักงำนเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   เพ่ือให้
บุคลำกรเทศบำลมีควำมรู้และมีทักษะในกำรเอำตัวรอดและช่วยเหลือ
บุคคลในกรณีท่ีเกิดภัยขึ้นภำยในส ำนักงำนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดย
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้  ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำตอบแทน  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ และผู้มำช่วยปฏิบัติงำน ค่ำชุด
ปฏิบัติงำน รองเท้ำ หมวก เข็มขัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วง
ปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำร
รักษำควำมสงบภำยใน   หน้ำที่ ๖๙  ล ำดับที่ ๑ 

      



 

 

    
โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและซ้อมอพยพเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ควำมปลอดภัย มีควำมรู้และสำมำรถป้องกันตนเองขณะเกิดอัคคีภัย
ได้ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริกำรเชิงรุก  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน หน้ำที่  ๕  ล ำดับ
ที ่๑ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ อปพร. จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือน (อปพร) (กิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
และกำรซักซ้อมแผนงำนป้องกันอัคคีภัย)   เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของทีร่ะลึก 
ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำตอบแทน  ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ และผู้มำช่วยปฏิบัติงำน ค่ำชุดปฏิบัติงำน  รองเท้ำ 
หมวก เข็มขัด ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน   หน้ำที่ ๗๐  ล ำดับที่  ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

  
งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
ค่ำจัดซื้อปั๊มแช่ส ำหรับดูดน้ ำสะอำด จ ำนวน 11,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปั๊มแช่ส ำหรับดูดน้ ำ
สะอำด ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 5,500 บำท  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเทศบำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นปั๊มแช่ดูดน้ ำดี 
- ตัวเสื้อท ำจำกอลูมิเนียม 
- ก ำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ 
- ขนำดท่อ 2 นิ้ว (50 มม.) 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ำยนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกสำมำรถ
หำซื้อได้ทั่วไปตำมรำคำท้องตลำด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ควำม
เหมำะสม ประหยัดงบประมำณ แข็งแรง ทนทำน ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( ๒๕66 –๒๕70 ) ห้วงปี  ๒๕66 เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้ำ 29 ล ำดับที่ 4 ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15  พฤษภำคม  2562 
และ หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2566 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลต ำบลสันผักหวำน ตำมโครงกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๖ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริกำรเชิงรุก แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  หน้ำที่ ๑๐๕  ล ำดับ
ที ่  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,305,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,572,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,572,000 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,130,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง 

เงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำน   
จ ำนวน  ๓  อัตรำ   

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหำร 

       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหำร 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำรต ำแหน่ง นักบริหำร

กำรศึกษำ ในอัตรำเดือนละ  ๓,๕๐๐ บำท  จ ำนวน ๑๒ เดือน  
      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,330,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจและ 
ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป  

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 

      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,147,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 355,400 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบรำยงำนและ
ประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงรำชกำรของ
พนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ
ประกวดรำคำ คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท ำขวัญให้แก่พนักงำน พนักงำนจ้ำงในกำรปฏิบัติงำน
ฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำวหรือกำรได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินรำงวัลให้แก่พนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  หรือผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
กฎหมำยก ำหนด     
 

      



 

 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภท
รำยจ่ำยนี้ 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่
พนักงำน  พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรและวันหยุดรำชกำร  ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ
หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้  

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 140,400 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล   ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน

ได้ตำมระเบียบฯ 
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  และ

ลูกจ้ำงประจ ำ  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ได้ตำม
ระเบียบฯ  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,115,500 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  (๑)  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ หรือ
เอกสำรรูปเล่มอ่ืนใด     
(๒)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำ
โปสเตอร์ กำรบันทึกภำพยนตร์  วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป
ถ่ำย กำรจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในสื่อประเภท
ต่ำง ๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ วำรสำร แผ่น
พับ สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ   
(๓)  ค่ำธรรมเนียม  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม รวมทั้งค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้   
(๔)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรด้ำน
กำรศึกษำ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร
ด้ำนกำรศึกษำ เช่น แผ่นพับ  ใบปลิว วีดีทัศน์ วีดีโอเทป ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ    
(๕)  ค่ำถ่ำยเอกสำร  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร  ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรศึกษำ    
 

      



 

 

(๖)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำพ่ีเลี้ยงเด็กเพ่ือช่วยผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ผูช้่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ค่ำจ้ำงเหมำผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  จ้ำงเหมำพนักงำนเพ่ือมำ
ช่วยงำนในกองกำรศึกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  ค่ำบริกำรก ำจัด
ปลวก   ค่ำล้ำงอัดฉีดรถยนต์  ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของขวัญของที่ระลึก
ต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม สนำม
หญ้ำ  หรือที่สำธำรณะ   ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำมสะอำดถนน    
ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่และสำมำรถเบิกจ่ำยใน
ประเภทรำยจ่ำยนี้   

        
 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  ๑.  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศ
งำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องในกำรร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำบริกำรอ่ืน 
ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑  ลงวันที่ ๒๘  กรกฎำคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำร
ตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒.  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม   
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือ
ตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน 
ฯลฯ เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องดื่ม  เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง และ
ค่ำบริกำรอ่ืนตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔ /
ว ๒๓๘๑  ลงวันที่ ๒๘  กรกฎำคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ
และกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ ผู้บริหำร
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและ
ผู้ที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บริหำรท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็น 

      



 

 

ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ  
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

    
ค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำ
ต่ำงๆ  ของผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง และค่ำลงทะเบียนอ่ืนใดที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้   

      

    
โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำร เปิดบ้ำนวิชำกำร ผลงำนครูและนักเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนนิทรรศกำร เปิดบ้ำน
วิชำกำร ผลงำนครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่สื่อกำร
เรียนรู้  ผลงำนของครูและเด็กนักเรียน   เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำม
ภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง  สร้ำงเจตคตทิี่ดีต่อกำรเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้กล้ำแสดงออก  ด้ำนกำรแสดงบนเวที เพ่ือใช้กิจกรรม
เป็นสื่อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
ผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมและพัฒนำกำรศึกษำเป็นขวัญก ำลังใจให้กับนักเรียน 
เกดิควำมมุ่งม่ันที่จะศึกษำในระดับสูงขึ้นต่อไป  โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำรับรอง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำเครื่องเสียง  เต็นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำด ค่ำตกแต่ง จัดสถำนที ่ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่   
หรือถ้วยรำงวัล ค่ำเงนิหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริม
กีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หว้งปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
กำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๕ ล ำดับที่ ๙ 

      

    
โครงกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ศพด.ทต.แม่ท่ำช้ำง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของกำรจัดกำรศึกษำของ ศพด.ทต.แม่ท่ำช้ำง   โดย
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ

      



 

 

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช้ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่  7 ล ำดับที่ ๓ 

    
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศพด.ทต.แม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบล   แม่ท่ำช้ำงมีควำมเหมำะสม  ปลอดภัย    
เป็นแหล่งเรียนรู้และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก เช่น จัดซื้อหญ้ำ
เทียมปูสนำมเด็กเล่น หิน  ดิน  ทรำย จัดซื้อดอกไม้ ต้นไม้  
จัดสวนหย่อม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับปรับภูมิทัศน์ในศูนย์ให้เหมำะ
กับกำรเรียนรู้ กำรทำสีอำคำร รั้ว และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ 73 ล ำดับ
ที ่๑ 

      

    
โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเข้ำที่พัก  ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
กำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๖ ล ำดับที่ ๑๔ 
 
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับเด็ก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส ำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและปฏิบัติตำมข้อตกลง มีควำมกตัญญู
กตเวที มีมำรยำทปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและหลักศำสนำที่ตนนับ
ถือ  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๖ ล ำดับที่ ๑๓ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันเด็กจมน้ ำส ำหรับครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันเด็กจมน้ ำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ ห้วงปี 
๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ ๗ ล ำดับที่ ๒ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันเด็กติดในรถ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันเด็กติดในรถ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ ๗ ล ำดับ
ที ่๑ 

      



 

 

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กและ
สถำนศึกษำ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเด็กและสถำนศึกษำ โดยกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง  นักเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก ในกำรป้องกัน
โรคติดต่อในเด็ก  และในสถำนศึกษำ   และสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพป้องกันจำกโรคติดต่อต่ำงๆ ตำม
ฤดูกำล  โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๕ ล ำดับที่ ๑๑ 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี  2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
กำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๔ ล ำดับที่ ๔ 

      

    
โครงกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและ 
จัดนิทรรศกำรผลงำน 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรและจัดนิทรรศกำรผลงำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่สื่อกำรเรียนรู้  ผลงำนของครูและเด็กนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียน
เกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง  สร้ำงเจตคติท่ีดีต่อกำร
เรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้กล้ำแสดงออก ด้ำนกำรแสดงบนเวที เพ่ือใช้
กิจกรรมเป็นสื่อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำเครื่องเสียง  เต็นท ์เวที ค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำตกแต่ง  จัดสถำนที่  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำ
โล ่หรือถ้วยรำงวัล ค่ำเงินหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ

      



 

 

มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริม
กีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
กำรศึกษำ หน้ำที่ ๗๕ ล ำดับที่ ๑๐ 

    
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
แม่ท่ำช้ำง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักแบ่งปันและอดออม โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ต่ำงๆ  เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดท ำ
เกี่ยวกับกำรเกษตร ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำหนังสือ แผ่น
พับ  ค่ำปรับภูมิทัศน์  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่  ๗๔ ล ำดับที่ ๖ 

      

    
โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย  รณรงค์กำรอ่ำน
หนังสือ ของเด็ก  เยำวชน  ประชำชน ในเขตพ้ืนที่เพ่ือจะได้มีควำมรู้
มำกขึ้น  โดยจ่ำยเป็นค่ำต่ำงๆ  เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำ
หนังสือ แผ่นพับ  ค่ำปรับภูมิทัศน์  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำ

      



 

 

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ 75 
ล ำดับที่ ๘ 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 806,500 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  พัฒนำ
กำรศึกษำเรียนรู้ในระบบ (ขั้นพ้ืนฐำน) หรือ นอกระบบ หรือศึกษำ
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย   ค่ำจัดซื้ออำหำรกลำงวัน ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน  ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ค่ำฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพกำรเรียนรู้ กำร
จัดระบบรถโรงเรียน   กำรสนับสนุนวัสดุกำรศึกษำ  สื่อกำรเรียนกำร
สอน  กำรจัดเก็บ ส ำรวจ  บันทึกและวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำ 
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำตอบแทนผู้มำช่วย
ปฏิบัติงำน  ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่  ค่ำเช่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำกระดำษ   
ค่ำของที่ระลึก เครื่องเขียนและแบบพิมพ์  ค่ำเงินรำงวัล  ของ
รำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.๐๘๑๖.๒/ ว๕๐๕๑  ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม  ๒๕๖๕  และ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ ๗๔ ล ำดับที่ ๓ 
 ๑ ค่ำจัดซื้ออำหำรกลำงวัน                        รวม ๕๖๕,๙๕๐ บำท 
เพ่ือจ่ำยค่ำจัดซื้ออำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง  อัตรำคนละ ๒๑ บำท จ ำนวน ๒๔๕ วัน ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.๐๘๑๖.๒/ ว๕
๐๕๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎำคม  ๒๕๖๕ 
๒.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                          รวม ๑๔๔,๕๐๐   บำท 
เพ่ือจ่ำยค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  วัสดุกำรศึกษำ วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นสนำม สื่อกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง ตำมหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.2/ว801 ลงวันที่  11 
มีนำคม 2551 เรื่องกำรจัดซื้อจัดหำสื่อกำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  ได้รับอัตรำคนละ 1,700 บำท ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.0816.2/ ว
5051  ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565 
 
 

      



 

 

๓. ค่ำหนังสือเรียน                                   รวม 17,๐๐๐  บำท 
 เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อำยุ 3 -
5 ปี)  อัตรำคนละ    200 บำท ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำง ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท   
0816.2/ ว5051  ลงวันที่ 18 กรกฎำคม  2565  ตำมแนวทำงกำร
บริหำรงบประมำณเงินอุดหนุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก         
๔. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน                              รวม   17,๐๐๐  บำท 
     เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ปกครองส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 -
5 ปี) อัตรำคนละ    200 บำท  ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
แม่ท่ำช้ำง เพ่ือน ำไปเลือกซ้ืออุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
เรียนกำรสอนได้ตำมควำมต้องกำรให้เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วง
อำยุ ได้แก่  สีเทียน สีน้ ำ ดินน้ ำมันไรส้ำรพิษ  กระดำษ  สมุด  ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.0816.2/ ว5051  ลงวันที่  18 
กรกฎำคม  2565 และตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณเงิน
อุดหนุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก  
๕.เครื่องแบบนักเรียน                               รวม   25,5๐๐ บำท 
    เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ปกครองส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 -
5 ปี) อัตรำคนละ  300 บำท ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
แม่ท่ำช้ำง เพ่ือน ำไปเลือกซ้ือเครื่องแบบผู้เรียน ตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.0816.2/ ว5051  ลงวันที่ 
18 กรกฎำคม  2565 และตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณเงิน
อุดหนุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 

      

  เด็กเล็ก      
๖. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                  รวม     36,550  บำท 
 เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเด็กปฐมวัย (อำยุ3-5ปี)ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมวิชำกำร   
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม   
3.  กิจกรรมทัศนศึกษำ              
4. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) 5. กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว1111 ลงวันที่ 
31 พฤษภำคม  2564) และตำมแนวทำงหนังสือกระทรวง 
มหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.0816.2/ ว5051  ลงวันที่ 18 
กรกฎำคม  2565 แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก         

      



 

 

    
โครงกำรหนูน้อยฟันสวยสุขภำพดี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยฟันสวยสุขภำพ
ดี โดยกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนในกำรดูแล
สุขภำพฟัน  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคฟันผุในเด็ก ผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพปำกและฟันของลูก และ
เพ่ือให้เด็กดูแลสุขภำพฟันได้ด้วยตนเอง โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ หน้ำที่ ๗๖ ล ำดับ
ที ่๑๒ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ  ส ำนักงำน เช่น กระดำษ  ปำกกำ แฟ้ม 
ตรำยำง  น้ ำดื่มแผ่นพลำสติก แผ่นพลำสติกอำคิลิก  แผงกั้นห้อง ( พำร์
ทิชั่น ) สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
เอกสำร วำรสำร ฯลฯ ) แบบพิมพ์  หมึก น้ ำดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกำร
ของเทศบำล  

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ  ถ่ำนไฟฉำย  ปลั๊ก
ไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสำร  เครื่องขยำยเสียง ฯลฯ  ส ำหรับอำคำร
ส ำนักงำน หรือสถำนที่อ่ืนๆ  

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 490,000 บำท 

      

  ๓.๑ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                              รวม ๒๐,๐๐๐ บำท 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ผ้ำปูที่นอน ปอกหมอน    
ที่นอน  แปรง  ไม้กวำด ถังขยะ  ผ้ำปูโต๊ะ  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม ชุดถำด
หลุม  ผงซักฟอก  น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ  ส ำหรับใช้ในกิจกำรของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กและส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน อำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หรือสถำนที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  
๓.๒ ค่ำอำหำรเสริม(นม)                           รวม  ๔๗๐,๐๐๐ บำท  
       ๓.๒.๑ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม ( นม )  ให้แก่ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง อัตรำคนละ 7.37 บำท 
จ ำนวน  ๒๖๐ วัน รวม ๒๒๐,๐๐๐ บำท  ตำมแนวทำงหนังสือ

      



 

 

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท.๐๘๑๖.๒/ ว๕๐๕๑  ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม  2๒๕๖๕     
       ๓.๒.๒ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
ที่เรียนในโรงเรียนภำยในเขตเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง อัตรำคนละ  
๗.๓๗ บำท  จ ำนวน  ๒๖๐  วัน  รวม ๒๕๐,๐๐๐ บำท  ตำมแนวทำง
หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ ว๕๐๕๑  ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎำคม  ๒๕๖๕ 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ไม้ต่ำงๆสี  ปูนซีเมนต์  อิฐ กระเบื้อง 
สังกะสี ทรำย ปูนซีเมนต์  แผ่นเหล็ก  เสำเหล็ก  เหล็กเส้น ฯลฯ 
ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน หรือสถำนที่ สิ่งก่อสร้ำง
อ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ   

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น  เปลหำมคน
เจ็บ ยำ  เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ปรอทวัดไข้  เครื่องวัด
อุณหภูมิ  เคมีภัณฑ์ต่ำง น้ ำยำเคมี หรือน้ ำยำส ำหรับเปลี่ยนน้ ำยำ
ดับเพลิงที่หมดอำยุ และวัสดุอ่ืนที่จ ำเป็น ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง  

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย  สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่ำงๆ 
วัสดุเพำะ ช ำ  ฯลฯ  และผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ส ำหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริหำรอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำร 
ท ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน โปสเตอร์ 
พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (วีดีโอเทป, 
แผ่นซีดี ) ภำพถ่ำยดำวเทียม  รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง อัด 
ขยำย ฯลฯ   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง

แสง แป้นพิมพ์ เมำส์  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดำษต่อเนื่อง ฯลฯ   

      

   
วัสดุดนตรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดนตรีประเภทต่ำงๆ  เช่น เครื่องดนตรี
ไทย  เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง  วงโยธวำทิตส ำหรับเด็กนักเรียน ,เครื่อง
ดนตรีไทยสำกล อุปกรณ์ส ำหรับใช้ประกอบเครื่องดนตรี เช่น สำย
เป่ำ  สำยกีต้ำ เป็นต้น และเครื่องดนตรีอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 

      



 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 82,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 

แม่ท่ำช้ำง    
      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลแม่ท่ำช้ำง    
      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 12,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง    
      

  
งบลงทุน รวม 39,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บำท 
รับน้ ำหนักได้ 100 กิโลกรัม มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อ   เป็นครุภัณฑ์
ที่ตั้งจ่ำยนอกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ซึ่งสำมำรถหำซื้อได้ทั่วไปตำมรำคำ
ท้องตลำด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกำรใช้สอย ควำมเหมำะสม 
แข็งแรง ทนทำน   ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15  พฤษภำคม  2562 
และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 (จอ
แสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกอง
กำรศึกษำ สังกัดเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
(Turbo Boost  หรือ Max Boost)  โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 MB  

      



 

 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
    1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ  2 GB หรือ  
    2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
   3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 ธันวำคม  2564 และ ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 และ หนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        
 

      

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงและใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย

      



 

 

กว่ำ 19 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพ ต่อนำที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้ 
 ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2564          ณ วันที่ 30  ธันวำคม  2
564 และ ตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภำคม 2564 เรื่อง
รูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด network จ ำนวน 8,900 บำท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ 
ต่อนำที (ppm)  
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ  128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย 
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้ 
 ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30  ธันวำคม  2564 และ ตำม
แนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 และ หนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      



 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุน (อำหำรกลำงวัน) จ ำนวน 546,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน (อำหำรกลำงวัน ) ให้แก่โรงเรียนบ้ำนดง  
อัตรำมื้อละ ๒1 บำท ต่อคน จ ำนวน ๒0๐ ตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด   ที ่มท.0816.2/ ว5051  ลง
วันที่ 18 กรกฎำคม  2565 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงปี 2566 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศึกษำ 
หน้ำที่  28 ล ำดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 707,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 437,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 437,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล จ ำนวน 432,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว30397 ลงวันที่  9  กันยำยน 
2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักปลัด 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์งำนสำธำรณสุข จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมดังนี้ 
- กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ งำนด้ำนสำธำรณสุข 
- กำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขและกำรจัดแสดงข้อมูลรวมถึงปัญหำ
ด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน                    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง
พิเศษ ค่ำล่วงเวลำส ำหรับกำรแพทย์  พยำบำล   เจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์
เอกสำร  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ ดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำยำและ เวชภัณฑ์ค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรตรวจโรค และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ท้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี ๒๕๖
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
สำธำรณสุข  หน้ำที  79  ล ำดับที่ 8 
                                                                                    
                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
       

      



 

 

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในงำน
สำธำรณสุข จ ำนวน  2  เครื่องรำยละเอียด  ดังนี้ 
1. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวำล์วควบคุมอัตรำกำรไหล ซึ่งสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนอัตรำกำรไหลได้ สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลได้คงที่ 
2. ถังบรรจุสำรเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีหรือตัวท ำ
ละลำยอื่นๆและมีปริมำณบรรจุสำรเคมีได้ไม่น้อยกว่ำ  4  ลิตร 
3. ถังบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและมีปริมำณบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่ำ 1  ลิตร 
4. มีโลหะป้องกันควำมร้อน  หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
ควำมยำวห้องเผำไหม้ถึงปลำยท่อพ่น 
5. ขนำดของละอองสำรเคมี ( Dropiet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมี
ค่ำ VMD ไม่เกิน 30 ไมครอนและมีค่ำควำมสม่ ำเสมอของกำรผลิต
ละอองสำรเคมี (Span) ไม่เกิน 2  โดยวัดที่อัตรำกำรไหลไม่น้อย
กว่ำ  24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตรจำกหัวพ่น และต้องมีหนังสือ
รับรองจำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรอง
จำกองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  
6. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสำยกำรผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพ่ือให้ได้ตำมคุณลักษณะและมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 
ตำมบัญชีมำตรำครุภัณฑ์  เดือนธันวำคม  2564 โดยปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 บัญชี
ครุภัณฑ์หน้ำที่  29   ล ำดับที่   3 ตำมแนวทำง หนังสือกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๙  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.2563 ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.
2566 – 2570) ห้วงปี 2566ยุทธศำสตร์กำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสขุ  หน้ำที ่๑๐๘ ล ำดบัที ่ ๖ 

      



 

 

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๑  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 106 
ล ำดับที่  ๑ 

      

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 5 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๕  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่107 
ล ำดับที่  ๒ 

      

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๖  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 107 
ล ำดับที่  ๓ 

      

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 7 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๗  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 107 
ล ำดับที่  ๔ 

      



 

 

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 8 ต.หำงดง อ.หำงดง  
จ.เชียงใหม่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่ที่  ๘  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวดั
เชียงใหม่ หมู่บ้ำนละ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 108 
ล ำดับที่  ๕ 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 85,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก เช่น กำรฝึกอบรม กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ แผ่นพับ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
ของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข  หน้ำที่ ๗๗  ล ำดับ
ที ่ ๒ 

      

    
โครงกำรบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโดย ค่ำตอบแทน   ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้  ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
ปสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ห้วงปี ๒๕๖6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 78 
ล ำดับที่  4 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรปรับปรุงสวนหย่อมในเขตพ้ืนที่เทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดสวนหย่อม
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้  ค่ำเมล็ดพืช กล้ำพืช วัสดุในกำรเพำะพันธุ์
พืช กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น
เพ่ือใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ห้วงป ี2566ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 77 
ล ำดับที่  1 

      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมโครงกำรฝึกอบรมให้
โรคไข้เลือดออก  โดยให้ควำมรู้ กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กำรจัด
นิทรรศกำร พ่นหมอกควัน กำรรณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำ
ดอกไม้  ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำองที่ระลึก ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ต่ำงๆ ค่ำ
จัดซื้อสำรเคมีก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย  ค่ำพ่นหมอกควัน ค่ำจ้ำงเหมำท ำหมัน
สัตว์ น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2569 - 2570)  ห้วงปี ๒๕๖6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข  หน้ำที่ 79 
ล ำดับที่  9 

      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเครื่องมือทำงกำรแพทย์ ค่ำวัสดุ
กำรแพทย์ส ำหรับกำรควบคุมโรค เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่ำงๆ ค่ำ
ของขวัญของที่ระลึก ค่ำกระดำษ ค่ำปำกกำ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
 แผ่นพับ เอกสำรควำมรู้ ค่ำใบเกียรติบัตร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -  
2570)  ห้วงปี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสขุ หน้ำที่ 78 ล ำดบัที ่ 6 

      



 

 

    
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันโรคสัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันโรคสัตว์
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยจ่ำยเป็น  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นจ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ห้วงปี ๒๕๖6 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน
สำธำรณสุข  หน้ำที่  79  ล ำดับที่  11 

      

    
โครงกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำหมอกควัน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรรณรงค์ให้ประชำชนในชุมชนท ำ
กิจกรรมแก้ไขปัญหำหมอกควัน เช่น กำรคัดแยกขยะ กำรใช้ถุงผ้ำแทน
พลำสติก กำรปั่นจักรยำนแทนกำรใช้จักรยำนยนต์ กำรลดกำรเผำ
ใบไม้ ขยะ และกำรปลูกต้นไม้ โดยจ่ำยเป็นค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำร
ฝึกอบรม กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ แผ่นพับ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ห้วงปี ๒๕๖6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข หน้ำที่ 78 
ล ำดับที่  3 

      

    
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  โดยให้
ควำมรู้ กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กำรจัดนิทรรศกำร  กำร
รณรงค์ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้  ค่ำกระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อวัคซีน
และยำคุมก ำเนิด  ค่ำจ้ำงเหมำท ำหมันสัตว์   และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ห้วงปี ๒๕๖6 ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข 
หน้ำที่ 79  ล ำดับที่  10 

      



 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสงเครำะห์ 
บ ำบัดควำมเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติและสำธำรณ
ภัย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่
ระลึก  ค่ำจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนำว เครื่อง
นอน ยำและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรประกอบอำหำร อุปกรณ์กำร
ประกอบอำชีพ พันธุ์สัตว ์พันธุ์พืช และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่จ ำเป็น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรำกฎในแผน 
พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ห้วงป ี2566 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
หน้ำที่ 72 ล ำดับที่ 2 

      

    
โครงกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยธรรมชำติและสำธำรณภัย จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์ บ ำบัดควำมเดือดร้อนและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติและสำธำรณภัย โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนำว เครื่องนอน ค่ำยำ 
และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรประกอบอำหำร อุปกรณ์กำรประกอบ
อำชีพ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ห้วงปี  2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน สังคม
สงเครำะห์ หน้ำที่ ๗๒ ล ำดับที ่ ๑ 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 57,500 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 57,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 57,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำบริเวณซอยบ้ำนนำยสมรักษ์ ยำหมอก หมู่ที่9 จ ำนวน 57,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหำงดง 
แผนกแรงต่ ำ(ภำยนอก) ปักเสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 9 เมตร 
จ ำนวน 4 ต้น พำดสำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด 50 มิลลิเมตร 
ระบบ 1 เฟส 2 สำย ระยะทำง 76 เมตร  บริเวณซอยบ้ำนนำยสม
รักษ์   ยำหมอก  หมู่ที่ 9 รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหำงดง ตำมหนังสือกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอหำงดง ที่ มท 5308.4/หด 30868 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 
2565 เรื่องแจ้งค่ำใช้จ่ำยก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก  แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่ 21  ล ำดับที่ 1 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,545,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,545,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,545,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหนึ่ง  
อย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม  เสริมสร้ำงครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ   เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก 
ค่ำล้ำงอัดฉีดรถยนต์  ค่ำของที่ระลึกต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำ ดูแลรักษำ
ต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม สนำมหญ้ำ  หรือทีส่ำธำรณะ ค่ำจ้ำง
เหมำล้ำงท ำควำมสะอำดถนน   ค่ำจ้ำงเหมำจัดเก็บขยะและสิ่งปฎิกูล 
และค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่ และสำมำรถ
เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว30397  ลงวันที่  9 
ที ่ กันยำยน ๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐กรกฎำคม ๒๕๖๓ หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนัก
ปลัด 
 
 

      



 

 

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล โดยกำรจ้ำง
เอกชน เพ่ือน ำไปทิ้งบ่อขยะของเอกชน ตำม พ.ร.บ. รักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักปลัดเทศบำล 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะในชุมชนโดยใช้หลัก 3 Rs จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องของกำรจัดกำรขยะ กำร
ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  กำรท ำป้ำย
สัญลักษณ์บ้ำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม กำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินงำน เช่น ถังท ำปุ๋ย  กระสอบแยกขยะ  ถังแขกขยะชุมชน  
กำรอบรมกำรประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ค่ำพำหนะในกำรศึกษำดูงำน 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข  หน้ำที่  ๘๑ ล ำดับ
ที ่ ๑                                                                              
                                                                                    
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

      



 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 158,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรชมรมผู้สูงอำยุประจ ำเดือน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำง ๆ กำร
จัดนิทรรศกำร กำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ กิจกรรมประจ ำเดือนผู้สูงอำยุ 
ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเตรียมและตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัด
กิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้ำที่ ๙๓  ล ำดับที่  ๖ 

      

    
โครงกำรตลำดนัดชุมชนเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตลำดชุมชนเทศบำลต ำบล 
แม่ท่ำช้ำง   โดยจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเสียง เต็นท ์เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำม
สะอำด  ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์ 
เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่ง 
สถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ  
กำรแสดง ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) เพ่ิมเติม (ฉบับที๒่)  ห้วง
ปี  ๒๕66 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่   ๒๔    ล ำดับที่  ๑ 
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิสตรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงรำยได้
และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน   เช่น ช่ำงตัดผม ช่ำงเสริมสวย ช่ำงซ่อม
โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำรท ำอำหำร กำรแปรรูปอำหำร กำรท ำ
ขนม ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่
ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -    
๒๕๗๐)  ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที ่๙๓  ล ำดับที ่๙ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนสิ่งประดิษฐ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพด้ำน
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสร้ำงรำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เช่น ช่ำงตัด
ผม ช่ำงเสริมสวย ช่ำงซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ไฟฟ้ำ กำรท ำอำหำร แปรรูป
อำหำร ท ำขนม ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่ ๒๕  ล ำดับที่  ๓ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับกลุ่มสตรี จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง
รำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เช่น ช่ำงตัดผม ช่ำงเสริมสวย ช่ำง
ซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ ไฟฟ้ำ กำรท ำอำหำร แปรรูปอำหำร ท ำขนม ฯลฯ 
โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำ
ป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำ
ที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗   ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที ่๒ ห้วงป ี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพฒันำสังคม 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
หน้ำที ่๒๕  ล ำดับที ่ ๔ 

      



 

 

    
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   ค่ำของที่
ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕66 –
 ๒๕70 ) ห้วงปี ๒๕๖6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่ 95 ล ำดับ
ที ่ 16 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรจัดค่ำยเยำวชน กำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรพัฒนำศักยภำพเด็ก ฯลฯ โดยจ่ำย
เป็น ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำสมนำคุณ ค่ำรับรอง ค่ำ
กระดำษและ    เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำย 
อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่ ๙๒   ล ำดับที่  ๕ 

      

    
โครงกำรเยำวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรจัดค่ำยเยำวชน กำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดโครงกำรเยำวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯลฯ 
โดยจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำสมนำคุณ ค่ำ
รับรอง ค่ำกระดำษและ    เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ป้ำย ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำท่ีพัก ค่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำหรือของที่ระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ –
 ๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่ ๙๔ ล ำดับ
ที ่ ๑๕ 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชน 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์   
ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย  ค่ำดอกไม้  กระเช้ำ
ดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  ( พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) ห้วงปี  ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
หน้ำที่ ๙๔  ล ำดับที่  ๑๒ 

      

    
โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม และเชิดชูคนดี ภำยในหมู่บ้ำน/
ชุมชน เช่น พ่อดีเด่น  แม่ดีเด่น ผู้สูงอำยุดีเด่น เยำวชนดีเดน่ ฯลฯ โดย
จ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำโล่ ค่ำ
ประกำศนียบัตร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้ำที่ ๙๒  ล ำดับที่  ๓ 

      

    
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือสร้ำงรำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และน ำไปต่อยอด
กำรผลิตสินค้ำท่ีทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด โดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย  ค่ำ
ดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงป ี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้ำที่ ๒๔   ล ำดับที่ ๒ 
 
 

      



 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๑ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ห้วงปี  2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๐๙ ล ำดับที่ ๑ 

      

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๕ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๕ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๑๐ ล ำดับที่ ๒ 

      

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๖ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๖ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๑๐ ล ำดับที่ ๓ 

      

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๗ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๗ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

      



 

 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๑๐ ล ำดับที่ ๔ 

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๘ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๘ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๑๑ ล ำดับที่ ๕ 

      

    
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำ
เสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๙ ตำม
โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย และป้องกันปัญหำ
ยำเสพติด ในหมู่บ้ำน หมู่ ๙ ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  หน้ำ ๑๑๑ ล ำดับที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำสำนสำยใยสำมวัยเพื่อสุขภำพ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำในเขตเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ
ช้ำงเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และเพ่ือสุขภำพ
ประชำชน พัฒนำส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  กำร
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำโดยจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำร 
แข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่หรือถว้ยรำงวัล ค่ำเงิน
หรือของรำงวัล ค่ำจัดพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำริ้วขบวน  
ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   
ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่ำตอบแทน
พิธีกร ค่ำป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ  ค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพัก ค่ำ
เช่ำและค่ำเตรียมสนำมและสถำนที่แข่งขัน ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ 
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำร
จัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔  และตำมหนังสือท่ี มท.
๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๒ กำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ของคนในชำติ (๓.๒.๑ กำรจัดกจิกรรมกีฬำ นันทนำกำร 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของคนในชุมชน และกำรตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ของคนในชำติ (๒.๒.๑) กำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนในชุมชน ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร หน้ำที่ ๙๘ ล ำดับที่ ๑๑ 

      

    
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลแม่ท่ำช้ำง เพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี และเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้
มีควำมพร้อม เหมำะสมตำมวัย โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัล ค่ำเงินหรือของรำงวัล ค่ำจัดพิธี

      



 

 

เปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำริ้วขบวน ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำง
สื่อต่ำงๆ  ค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพัก ค่ำเช่ำและค่ำเตรียมสนำมและสถำนที่
แข่งขัน ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำพำหนะ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำร
ส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
หน้ำที่ ๑๐๐ ล ำดับที่ ๑๙ 

    
โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ ศพด. ระดับอ.หำงดง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กระดับอ ำเภอหำงดง  เพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี และเพ่ือส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กให้มีควำมพร้อม เหมำะสมตำมวัย โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดพิธี
เปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำริ้วขบวน ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่ำป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ  
ค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพัก ค่ำเช่ำและค่ำเตรียมสนำมและสถำนที่แข่งขัน  
ค่ำดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔  และ
ตำมหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่  28  มิถุนำยน 2562 
ข้อ ๓.๒ กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ (๓.๒.๑ กำรจัดกิจกรรม
กีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของคนในชุมชน และกำร
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ (๒.๒.๑) กำรจัดกิจกรรม
กีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชนใน
ชุมชน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี 
๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร หน้ำที่ ๑๐๐  
ล ำดับที่ ๑๘ 
 
 

      



 

 

    
โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับ
ต่ำงๆ ตำมโครงกำร เพ่ือ พัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำที่ถูกต้อง  
พัฒนำส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ กำรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์กีฬำ กำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำต่ำงๆ ฯลฯ  เพ่ือสร้ำง
ควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และเพ่ือสุขภำพประชำชน 
พัฒนำส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  กำรรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬำโดยจ่ำยเป็นค่ำ  
ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมกีฬำ  ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มส ำหรับนักกีฬำ  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่ำตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำชุดวอร์ม ค่ำชุด
กีฬำ พร้อมรองเท้ำ ถุงเท้ำ  ตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่ำชุดกีฬำ  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำตอบแทน
ผู้ฝึกสอน ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำป้ำย ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ 
ค่ำพำหนะ  ค่ำท่ีพัก ค่ำเช่ำและค่ำเตรียมสนำมและสถำนที่แข่งขัน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำร
ส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔   และตำมหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 
 ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ข้อ ๓.๒ กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
 (๓.๒.๑ กำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคี
ของคนในชุมชน และกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
 (๒.๒.๑) กำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคี
ของประชำชนในชุมชน ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  
หน้ำที่ ๙๘ ล ำดับที่ ๑๒ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ไม้แบตมิน
ตัน ไม้ตีปิงปอง  ลูกวอลเล่ย์บอล  ลูกเปตอง ตำข่ำยฟุตบอล ตำข่ำย
วอลเล่ย์บอล ตำข่ำยเซปักตระกร้อ  ฯลฯ  เพ่ือในกิจกรรมกำรออก
ก ำลังกำย  กิจกรรมแข่งกีฬำ  กิจกรรมต่ำงๆ กำรแข่งขันกีฬำของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง  กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับ
ต่ำงๆ  และให้แก่หมู่บ้ำน / ชุมชน  กลุ่มหรือชมรมต่ำงๆ  ยืมใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมกีฬำและออกก ำลังกำยภำยในหมู่บ้ำน/ชุมชน  
 

      



 

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 353,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 353,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 353,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำน  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ และเป็นกำรรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและครูภูมิปัญญำท้องถิ่นในเขตเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง รวมถึง
ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี เช่น กำรฝึกอบรม  กำร
ประกวด  มอบเกียรติบัตร โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเกียรติบัตรหรือ
ประกำศเกียรติคุณ  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทน
พิธีกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำ
ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำร
จัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
หน้ำที่ ๙๗ ล ำดับที่ ๖ 

      

    
โครงกำรธรรมะเพ่ือประชำชน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรธรรมะเพ่ือประชำชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
 ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี เช่น จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนำ 
กำรเทศน์ธรรม  กิจกรรมเข้ำวัดฟังธรรม  กำรจัดค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม  ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นพิธีทำงศำสนำ ค่ำรับรอง ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ี ค่ำจ้ำงเหมท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่  ค่ำกรรมกำรตัดสิน ค่ำโลห์หรือถ้วย
รำงวัล ค่ำเงินรำงวัลหรือของรำงวัล  ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  
ค่ำตอบแทนพิธีกร   ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำของที่ระลึก ค่ำปัจจัยเครื่องไทยทำน ค่ำ
พำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

      



 

 

กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔   ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร หน้ำที่ ๙๖ ล ำดับที่ ๒ 

    
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดงำนพิธีทำงศำสนำต่ำงๆและ
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและ
จำรีตประเพณี เช่น กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม  กำรจัดงำนประเพณี และวันส ำคัญทำงศำสนำ  กำรจัดงำน
บวชบรรพชำ  ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำ
รับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ แผ่นพับ  ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียมและ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำของที่ระลึก ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล ค่ำปัจจัย
เครื่องไทยทำน ค่ำพำหนะ ค่ำจัดริ้วขบวนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร หน้ำที่ ๙๘ ล ำดับที่ ๑๐ 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้ำพรรษำ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
เข้ำพรรษำ  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น เช่น กำรแห่
เทียนเข้ำพรรษำ  กำรหล่อเทียน  กำรจัดงำนประเพณีแห่เทียน
เข้ำพรรษำ  และวันส ำคัญทำงศำสนำ  โดยจ่ำยเป็นพิธีทำงศำสนำ  ค่ำ
ปัจจัยเครื่องไทยทำน  ค่ำตกแต่งเทียน ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดซื้อ
เทียน  ค่ำจัดริ้วขบวน  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน   
 
 
 
 

      



 

 

กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร หน้ำที่ ๙๘ ล ำดับที่ ๘ 

    
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีดงพระเจ้ำนั่งโก๋น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีดง
พระเจ้ำนั่งโก๋น  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี เช่น จัดกิจกรรมพิธีทำงศำสนำ 
จัดกิจกรรมบวงสรวงเทวำอำรักษ์ ผีขุนน้ ำ  ขึ้นเท้ำท้ัง ๔  เทศน์ธรรม
ปลำช่อน ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ปล่อยปลำ จุดบั้งไฟบูชำ  โดย
จ่ำยเป็นค่ำพิธีทำงศำสนำ  ปัจจัยเครื่องไทยทำน ค่ำสถำนที่ ตกแต่ง จัด
สถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้  ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำของที่ระลึก ค่ำของรำงวัลหรือ
เงินรำงวัล ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ห้วงป ี๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร หน้ำที่ ๙๗ ล ำดับที่ ๕ 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ด ำหัวผูสู้งอำยุ) จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
(ด ำหัวผู้สูงอำยุ) เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรม
พิธีทำงศำสนำ รดน้ ำขอพรจำกผู้สูงอำยุ  กำรตรวจสุขภำพ วัดควำมดัน 
เบำหวำน ส่งเสริมอำชีพ โดยจ่ำยเป็นพิธีทำงศำสนำ  เครื่องสักกำระ
ส ำหรับรดน้ ำด ำหัวขอพรผู้สูงอำยุ ปัจจัยเครื่องไทยทำน ค่ำสถำนที่ 
ตกแต่ง จดัสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำร
แสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่  ค่ำของที่

      



 

 

ระลึก ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริม
กีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
หน้ำที่ ๙๗ ล ำดับที่ ๔ 

    
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณียี่เป็งแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณี 
ยี่เป็งแม่ท่ำช้ำง  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น เช่น กำรจัดงำน
ประเพณี จัดกำรประกวดโคมยี่เป็ง กระทง ซุ้มประตูป่ำ นำงนพมำศ 
หนูน้อยนพมำศ  ฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณี กำรจัด
นิทรรศกำร เกี่ยวกับประเพณี  กิจกรรมพิธีทำงศำสนำ โดยจ่ำยเป็นค่ำ
รับรอง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำเครื่องเสียง  เต้นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
ค่ำตกแต่ง  จัดสถำนที่  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่ หรือถ้วย
รำงวัล ค่ำเงินหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ 
 กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำตอบแทนพิธีกร  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์   
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ
ต่ำงๆ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำพำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และนันทนำกำร หน้ำที่ ๙๗ ล ำดับที่ ๓ 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 120 ปี ของปีแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒธรรม
ท้องถิ่น ๑๒๐ ปีของดีแม่ท่ำช้ำง  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบ
สำน ศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไปและเป็นรณรงค์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นและระดับ
อ ำเภอหำงดง  เช่น กำรจัดนิทรรศกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  กำรจัดริ้วขบวนเพื่อประสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและจำรีต
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น และประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว  โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์จัดนิทรรศกำร  ค่ำจ้ำงเหมำจัด
นิทรรศกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดริ้ว ขบวน  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำเครื่องเสียง 

      



 

 

เต็นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำตกแต่งจัดสถำนที่  ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำ
กระดำษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำป้ำย ค่ำสื่อ  
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ กระเช้ำดอกไม้  ค่ำ
พำหนะ  ค่ำจัดริ้วขบวน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำร
จัดกำรกิจกรรมสำธำรณะ  กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๔   และระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร หน้ำที่  ๒๖ล ำดับที่ ๑ 

    
โครงกำรอุ๊ยสอนหลำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอุ้ยสอนหลำน เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ศิลปวัฒนธรรมและจำรีต
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป  เช่น กำรฝึกอบรม  กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดนิทรรศกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำพำหนะ ค่ำเช้ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ห้วงปี ๒๕๖๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร หน้ำที่ ๙๙ล ำดับที่ ๑๕ 
 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอหำงดง ตำม
โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่  47 ประจ ำปี 
2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ห้วงปี  2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร หนำ้ที่ 112  ล ำดับที่ 1 
 

      



 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,918,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,451,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,451,400 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,169,400 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่

พนักงำนจ ำนวน   ๓  อัตรำ 
      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำรต ำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง

(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง)เงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ 3,500  
บำท  จ ำนวน ๑๒ เดือน 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 216,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำง

ทั่วไป  จ ำนวน ๒ อัตรำ 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 467,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 257,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 117,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจับกุมผู้กระท ำผิดพระรำชบัญญัติเทศบัญญัติหรือ
กฎหมำยอื่นใดมำลงโทษได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินรำงวัลจับกุมผู้กระท ำผิดพระรำชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๓ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๔๑)  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรำยงำนและ
ประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำรของ
พนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ
ประกวดรำคำคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงำน 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินท ำขวัญให้แก่พนักงำนพนักงำนจ้ำง ในกำร
ปฏิบัติงำน 
ฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำวหรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภท
รำยจ่ำยนี้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเงินรำงวัลให้แก่พนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำ

      



 

 

พนักงำนจ้ำงหรือผู้มีสิทธิได้รับตำมที่ระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
(ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ)  

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรและวันหยุดรำชกำรซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ
หรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน-ค่ำเช่ำซื้อของพนักงำนและ

ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน-ค่ำเช่ำซื้อได้ตำมระเบียบฯ 
      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 15,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนและลูกจ้ำง 

ประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  (๑)  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือหรือเอกสำร
รูปเล่มอ่ืนใด 
(๒)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยหรือแผงปิดประกำศ กำรจ้ำงท ำ
โปสเตอร์กำรบันทึกภำพยนตร์วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่ำล้ำงอัดขยำยรูป
ถ่ำยกำรจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ในสื่อประเภท
ต่ำงๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ วำรสำร แผ่นพับ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ 
(๓)  ค่ำธรรมเนียม 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมรวมทั้งค่ำธรรมเนียมป้ำย
ยำนพำหนะ ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทีด่ินและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
 (๔)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงเหมำท ำกำรอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใดซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้ำง ฯลฯเช่นค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำค่ำบริกำรก ำจัดปลวกค่ำล้ำงอัด
ฉีดรถยนต์ค่ำของที่ระลึกต่ำงๆค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้สวนไม้
ประดับสวนหย่อมสนำมหญ้ำหรือที่สำธำรณะค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท ำควำม
สะอำดค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆ ที่เป็นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำที่และสำมำรถ
เบิกจ่ำยในประเภทรำยจ่ำยนี้ 
 

      



 

 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำท้องถิ่นพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและผู้ที่ได้รับ
ค ำสั่งจำกผู้บริหำรท้องถิ่นให้ไปปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ
ที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำนค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

      

    
ค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมกำรประชุมสัมมนำต่ำงๆของ
ผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำท้องถิ่นพนักงำนท้องถิ่นลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำง และค่ำลงทะเบียนอื่นใดท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได้ในประเภท
รำยจ่ำยนี้  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนเช่นกระดำษ ปำกกำ แฟ้ม ตรำ
ยำง  น้ ำดื่มแผ่นพลำสติก  แผ่นพลำสติกอำคิริก แผงกั้นห้อง (พำร์ทิชั่น)
สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสำร 
วำรสำร)แบบพิมพ์หมึกน้ ำดื่ม ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้ำ  ถ่ำนไฟฉำย  ปลั๊ก
ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสำรเครื่องขยำยเสียง ฯลฯส ำหรับอำคำร
ส ำนักงำน หรือสถำนที่อ่ืนๆที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  

      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงเช่นไ ม้ต่ำงๆ สี  ปูนซีเมนต์  อิฐ กระเบื้อง 
สังกะสี ทรำย ปูนซีเมนต์  แผ่นเหล็ก  เสำเหล็ก เหล็กเส้นฯลฯส ำหรับ
ใช้ในกำรซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนหรือสถำนที่ สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมำส์แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดำษต่อเนื่องฯ 
 
 
 

      



 

 

 
งานก่อสร้าง รวม 3,077,800 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,077,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 258,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    
ติดตั้งไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์  หมู่ที ่ 5 จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งงำนเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงเดี่ยว บริเวณซอย 
บ้ำนนำยจันทร์แก้ว หมู่ที ่5 บริเวณกลำงซอยและท้ำยซอย ขนำด
สูง 6.00 เมตร และโคมไฟฟ้ำถนน LED 50 W แสงขำว  
พร้อมแผงโซล่ำเซลล์และอุปกรณ์เก็บพลังงำนครบชุด และฐำนเสำ
ไฟฟ้ำพร้อมติดตั้ง จ ำนวน 2 ชุด รำยละเอียดตำมแบบและประมำณ
กำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนดปรำกฏตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงปี 2566 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิง
รุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  13  ล ำดับที่  1 

      

    
ปรับปรุงเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 87,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
รำยละเอียดดังนี้  
 1.เครื่องขยำยเสียงขนำด 500 วัตต ์จ ำนวน 1 เครื่อง  
2.ล ำโพงฮอร์นขนำด 15 นิ้ว ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 150 วัตต์ 
จ ำนวน 11 ตัว  
3.สำยสัญญำณเสียง ชนิดดร๊อป
ไวท์ ขนำด 0.09 ตร.ม จ ำนวน 1,250 เมตร  
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  9  ล ำดับที่  1 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ติดตั้งกล้อง CCTV (ส่วนขยำย เฟสที่ 3) ชุมชนธำรอิงดอย  หมู่ที ่ 1 จ ำนวน 111,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งกล้อง CCTV (ส่วนขยำย เฟสที่3) ชุมชนธำรอิง
ดอย หมู่ที ่1 มีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับ
ติดตั้งภำยนอกอำคำรส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป และ
งำนอ่ืนๆ ( ICT CCTV 11 มิ.ย.64 ข้อ4) จ ำนวน 2 ตัว 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภำยนอกอำคำรส ำหรับติดตั้งภำยนอกส ำนักงำน ( ICT CCTV 11 มิ.ย.
64 ข้อ2) จ ำนวน 1 ตัว 
3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำแบบ poE (pOE L2 switch) ขนำด 8 ช่อง  
( ICT CCTV 11 มิ.ย.64 ข้อ13) จ ำนวน 1 ตัว 
 

      



 

 

4. ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบ cctv outdoor ภำยนอกอำคำร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จ ำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA ( ICT คอมพิวเตอร์ 30 ธ.ค.
64 ข้อ 62) จ ำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 
 รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงป ี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ หน้ำที่  12  ล ำดับที่  3 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,819,800 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้ หมู่ที่ 8 จ ำนวน 51,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนเทิดไท้  
หมู่ที่ 8 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำว
รวม 23.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 92.00 ตำรำงเมตร 
รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงป ี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ หน้ำที่  20  ล ำดับที่  1 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ำง
บ้ำนนำยเกษม กันทอง หมู่ที ่6 ขนำดกว้ำง  1.30 เมตร  ลึก 1.12 
เมตร ยำว 34 เมตร และงำนขุดลอกล ำเหมืองด้วยรถขุด รำยละเอียด
ตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงปี 
2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  14 ล ำดับ
ที ่ 2 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
ขนำดกว้ำง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยำว 11.15 เมตร ข้ำม 
ล ำเหมืองจอมทองบริเวณหลังบ้ำน นำงสุขำดำ ค ำไชย รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 ห้วงปี 
2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  หน้ำที่ 21  
ล ำดับที่  2 
 

      



 

 

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/6-1/8 ชุมชน
เจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 493,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำพร้อมฝำปิด บริเวณซอย 1/6 –
 1/8 ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที ่7 ขนำดกว้ำง  0.50 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร ยำวรวม 150 เมตร และวำงท่อระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำด 0.30 เมตร จ ำนวน 72 ท่อน รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 ห้วงปี  
2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  หน้ำที่  18 
ล ำดับที่  1 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำงอัมพร  
อินตำกำศ ถึงบ้ำนลีลำภัทร หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 202,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำงอ ำ
พร อินตำกำศ ถึงบ้ำนลีลำภัทร์ หมู่ที ่9 ขนำดปำกกว้ำง  0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ควำมยำวรวม 109  เมตร รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 ห้วง
ปี  2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำโยธำ หน้ำที่  22   
ล ำดับที่  3 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จ ำนวน 304,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที ่1 ปำกกว้ำง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ควำมยำวรวม 2 ฝั่ง 
161 เมตร เริ่มจำกบริเวณหน้ำบ้ำนนำยประพันธ์ จันต๊ะมงคล ถึงล ำ
มืองข้ำงหอพ่อบ้ำน รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของ
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  9  ล ำดับที่  1 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จ ำนวน 297,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 
 1.20 เมตร ลึก 1.12 เมตร หนำ 0.12 เมตร ยำว 70 เมตร บริเวณ
หลังบ้ำนนำยทรัพย์ ทิพย์ปัญญำ หมู่ที่ 8 รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  88  ล ำดับที่  1 
 

      



 

 

    
โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบประปำ  
2 จุด 

จ ำนวน 41,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ประปำ 2 จุด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทต.แม่ท่ำช้ำง 1.ก่อสร้ำงอ่ำง
ล้ำงมือ คอนกรีตเสริมเหล็กกว้ำง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร  
ยำว 6 เมตร 1 จุด 2.จุด 1.ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้ำง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยำว 4 เมตร 1 จุด รำยละเอี
ยดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
หน้ำที่  23  ล ำดับที่  2 

      

    
โครงกำรขยำยผิวจรำจร สำยทำง ชม.ถ.204-01 ม. 7 จ ำนวน 482,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยผิวแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย ชม.ถ.204-
01 หมู่ที ่7 ขนำดกว้ำง 0.50 – 1.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำม
ยำวรวม 732.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 669.00 ตำรำงเมตร 
รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
หน้ำที่  17  ล ำดับที่  4 

      

    
โครงกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์  
ภำยในชุมชนธำรอิงดอย หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 65,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค ำขุดลอกและก ำจัดวัชพืชล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ 
ชุมชนธำรอิงดอย หมู่ที่ 1 ตั้งแต่สะพำนข้ำมไปบ้ำนรุ่งอรุณเฟส 2 ถึง
หลังบ้ำนเลขท่ี 150/52 จ ำนวน 2 ช่วง ควำมยำวรวม 452 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงป ี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ หน้ำที่ 12   ล ำดับที่  4 

      

    
โครงกำรจัดซื้อวัสดุและจ้ำงเหมำค่ำแรง เทคอนกรีตขอบรำงระบำยน้ ำทั้ง
สองข้ำงของล ำเหมืองเก่ำภำยในชุมชนธำรอิงดอย หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 104,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจัดซื้อวัสดุและจ้ำงเหมำค่ำแรง เทคอนกรีตขอบ
รำงระบำยน้ ำทั้ง 2 ข้ำง ของล ำเหมืองเก่ำภำยในชุมชนธำรอิงดอย หมู่
ที ่1 รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ
ช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ห้วงป ี 2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ หน้ำที่  11  ล ำดับที่  2 

      



 

 

    
โครงกำรปรับปรุงซุ้มประตูหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 6 จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงฝ้ำใต้หลังคำซุ้มประตูหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
พ้ืนที่ 10.30 ตำรำงเมตร พร้อมงำนทำสีและซ่อมแซมแผ่นกระเบื้อง
มุงหลังคำพร้อมอุปกรณ์และงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง รำยละเอียดตำมแบบ
และประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 ห้วง
ปี  2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่  15  
 ล ำดับที่  3 

      

    
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเก็บของ ศูนย์ ศสมช.หมู่ที่ 8 จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรเก็บของ ศูนย ์ศสมช. หมู่ที่ 8 1.ติดต้ัง
ประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม จ ำนวน 3 ชุด 2.งำนติดตั้งฝ้ำเพดำลพร้อม
ทำสีขนำด 21 ตำรำงเมตร 3.งำนติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง จ ำนวน 2 
จุด รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 ห้วงปี  2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เหมำะสมกับประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
หน้ำที่  20  ล ำดับที่  2 

      

    
โครงกำรวำงท่อพร้อมบ่อพักข้ำงศูนย์โอทอป (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 บริเวณล ำ
เหมืองข้ำงศูนย์โอทอป หมู่ที่  6  ขนำด 0.60 X 1.00 เมตร 
จ ำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 6 บ่อ รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำงก ำหนด ปรำกฏตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 ห้วงปี 
2566 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกับ
ประชำชนเชิงรุก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ หน้ำที่ 14 
ล ำดับที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรธนำคำรใบไม้ เก็บใบไม้ ลดกำรเผำ ลดหมอกควัน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรธนำคำรใบไม้ “เก็บใบไม้ ลดกำร
เผำ ลดหมอกควัน”  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
ค่ำดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำจัดซื้อมูลสัตว์ กระสอบ น้ ำหมักชีวภำพ ถังพลำสติก ถังซีเมนต์ 
 ตลอดจนวัสดุที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำ
กิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิง
รุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๒ล ำดับที่ ๖ 

      

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนว
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่นค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร   
ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   กระเช้ำ
ดอกไม้  ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น เพ่ือใช้ในกำร 
จัดท ำกิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิง
รุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๑ ล ำดับที่ ๒ 

      

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
ค่ำดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น

      



 

 

เพ่ือใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร     
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรำกฏ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๓ ล ำดับ
ที ่๗ 

    
โครงกำรรณรงค์ให้ประชำชนใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมี 
ในกำรเกษตร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ ทดแทน
กำรใช้สำรเคมี โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น  ค่ำตอบแทน 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
ค่ำดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำจัดซื้อมูลสัตว์ กระสอบ น้ ำหมักชีวภำพ ถังพลำสติก ถังซีเมนต ์
ตลอดจนวัสดุที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำ
กิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ห้วงป ี๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิง
รุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๒ ล ำดับที่ ๔ 

      

    
โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร   
ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์
เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำเอกสำร 
กระเช้ำดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร    ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ปรำกฏแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๑ ล ำดับที่ ๑ 

      

    
โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดสำรพิษและผักสวนครัวรั้วกินได้ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำรปลูกผักปลอดสำรพิษและปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง  ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
ค่ำดอกไม้  ค่ำเมล็ดพืช กล้ำพืช วัสดุในกำรเพำะพันธุ์พืช กระเช้ำ
ดอกไม้   ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึกและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดท ำ

      



 

 

กิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หว้งป ี๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิงรุก 
 แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๒ ล ำดับที่ ๓ 

    
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำปุ๋ยหมัก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำ
ปุ๋ยหมัก  เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำรับรอง 
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้   ค่ำ
เตรียมและตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำร
จัดท ำกิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร    ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิง
รุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๒ ล ำดับที่ ๕ 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ) 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี  เช่น  ค่ำตอบแทน  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำรับรอง   
ค่ำกระดำษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์   ค่ำพิมพ์เอกสำร  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์   ค่ำป้ำย  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำดอกไม้   กระเช้ำดอกไม้    
ค่ำเตรียมและตกแต่งสถำนที่   ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำของที่ระลึก ค่ำจัดซื้อต้นไม้ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นเพื่อ
ใช้ในกำรจัดท ำกิจกรรม  รำยละเอียดตำมโครงกำร    ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรำกฏแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
บริกำรเชิงรุก  แผนงำน กำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๓ ล ำดับที่ ๘ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร   เช่น  พันธุ์พืช  ต้นไม้   พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ   ปุ๋ย  สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช   วัสดุเครื่องปลูก
ต่ำงๆ วัสดุเพำะช ำ  ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ฯลฯ   ส ำหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอำคำรส ำนักงำน หรือสถำนที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ  
 
 

      



 

 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000 บาท 

   
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองภำยในเขตเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกล ำเหมืองสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลต ำบล 
แม่ท่ำช้ำง รำยละเอียดและประมำณกำรตำมเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
ก ำหนด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรขุดลอกแหล่งน้ ำ
สำธำรณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๗ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห้วงปี ๒๕๖๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริกำรเชิง
รุก แผนงำนกำรเกษตร หน้ำที่ ๑๐๓ ล ำดับที่ ๙ 

      

                  



ปี 2564 ปี 2565

75,706 140,000 12.71 %
0 8,000 12.5 %

4,897,100 5,500,000 7.78 %
1,137,200 1,300,000 13.91 %

96,500 130,000 -7.69 %
29,183 50,000 100 %

0 629,304 1.06 %

0 0 100 %

28,880.28 30,000 -100 %
4,200 0 0 %

78,908 67,662 -100 %
0 0 100 %

662,628 0 0 %

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง
อ ำเภอหำงดง    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 96,398 157,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,022 9,000
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 4,603,800 5,928,000
เบีย้ยังชีพควำมพิกำร 1,043,200 1,480,800
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000 120,000
เงินส ำรองจ่ำย 66,000 100,000
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 636,000

เงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

0 32,500

เงินค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง 38,216.9 0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ 74,565 0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ 0 80,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

453,120 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2564 ปี 2565
7,010,305.2

8
7,854,966

7,010,305.2
8

7,854,966

7,010,305.2
8

7,854,966

7,010,305.2
8

7,854,966

รวมงบกลาง 6,482,321.9 8,544,100

รวมงบกลาง 6,482,321.9 8,544,100

รวมงบกลาง 6,482,321.9 8,544,100

รวมแผนงานงบกลาง 6,482,321.9 8,544,100

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



ปี 2564 ปี 2565

550,841 696,500 0 %
94,128 120,000 0 %
94,128 120,000 0 %

147,970 198,800 0 %

1,207,626 1,490,400 0 %

2,094,693 2,625,700

2,767,185.4 2,600,760 18.01 %
84,000 84,200 0 %

125,548.39 126,000 0 %
192,020 203,700 5.33 %

1,094,440 923,120 2.51 %
76,000 77,500 -0.9 %

4,339,193.8
8

4,015,280

6,433,886.8
8

6,640,980

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

637,560 696,500
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 110,000 120,000
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 110,000 120,000
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำ 182,160 198,800
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/
สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วน

1,259,940 1,490,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,299,660 2,625,700
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 2,176,700 3,069,120
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน 77,000 84,200
เงินประจ ำต ำแหน่ง 108,500 126,000
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 164,800 214,560
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 926,570 946,320
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 69,390 76,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,522,960 4,517,000

รวมงบบุคลากร 5,822,620 7,142,700

งบด าเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



292,806 321,700 16.82 %

812 10,000 0 %

ปี 2564 ปี 2565
9,870 10,000 0 %

169,412 248,000 16.13 %

0 25,000 0 %

477,100 614,700

175,472.25 195,000 53.85 %

37,235 30,000
-

33.33
%

0 5,000 0 %

45,450 230,000
-

65.22
%

3,000 5,000 0 %

10,400 130,000
-

57.54
%

281,457.1 0 0 %

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 375,800

ค่ำเบีย้ประชุม 4,872 10,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 4,080 10,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำเช่ำบ้ำน 98,800 288,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0 25,000

รวมค่าตอบแทน 112,552 708,800
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 408,088.54 300,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 24,166 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ของรำงวัลหรือเงินรำงวัล 0 5,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

133,508 80,000

ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ 0 5,000

ค่ำลงทะเบียน 410,800 55,200

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสภำเทศบำลและ
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง

0 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 0 100 %

9,960 100,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

13,500 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

โครงกำรจ้ำงเหมำท ำวำรสำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของเทศบำล

0 5,000

โครงกำรจ้ำงเหมำท ำวำรสำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเทศบำล

0 0

โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและดูแลเวปไซต์
ของเทศบำล

0 0
โครงกำรจ้ำเหมำพัฒนำและดูแลเวปไซต์ของ
เทศบำล

0 15,000
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
และรับเร่ืองรำวร้องทุกข์

0 5,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
และรับเร่ืองรำวร้องทุกข์

0 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปรองดอง
สมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น

0 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปรองดอง
สมำนฉันท์ระดับท้องถิ่น

0 5,000

โครงกำรปกป้องสถำบันกษัตริย์และสถำบัน
ส ำคัญของชำติ

0 5,000

โครงกำรปกป้องสถำบันกษัตริย์และสถำบัน
ส ำคัญของชำติ

2,675 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริตแก่พนักงำน พนักงำนจ้ำง 
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล

0 10,000

โครงกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริตแก่พนักงำน พนักงำนจ้ำง 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



4,845 5,000 -100 %

0 0 0 %

3,660 5,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 0 %

0 0 100 %

0 47,900 -100 %

0 0 100 %

25,452.41 0 0 %
52,272.49 0 0 %

662,704.25 782,900

64,836 35,000
-

14.29
%

6,616 5,000 0 %

29,257.14 28,000
-

46.43
%

8,250.25 0 0 %
27,333 40,000 -25 %

โครงกำรปกป้องสถำบันกษัตริย์และสถำบัน
ส ำคัญของชำติ

0 0

โครงกำรพัฒนำและดูแลเว็บไซต์ของเทศบำล 13,500 0

โครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
ส ำหรับกำรท ำงำนของผู้บริหำร สมำชิกและ

39,785 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
ส ำหรับกำรท ำงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำ
 และพนักงำนเทศบำล

0 30,000

โครงกำรอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำน และพนักงำนจ้ำงเทศบำล

0 0

โครงกำรอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำล

0 10,000

จัดต้ังตลำดชุมชน 0 0
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 71,023.4 0

รวมค่าใชส้อย 1,103,545.9 550,200
ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 34,958 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,738.4 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 33,702.44 15,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 0
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 19,526 30,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรอบรมจริยธรรม คุณธรรมส ำหรับ
กำรท ำงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำและ
พนักงำนเทศบำล

0 0



256,288.5 375,000 -20 %
9,750 25,000 -20 %

0 1,000 0 %
54,350 40,000 -25 %
4,226.5 1,000 0 %

460,907.39 550,000

ปี 2564 ปี 2565

255,834.49 322,000
-

22.36
%

2,725 2,000 0 %
43,542.44 50,000 0 %

9,505.5 5,000 0 %
91,806 90,000 0 %

403,413.43 469,000
2,004,125.0

7
2,416,600

19,950 0 100 %
37,800 0 0 %

0 3,000 -100 %
0 42,700 -100 %

0 0 100 %

700 0 0 %

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 210,923.1 300,000
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 68,610 20,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,900 30,000
วัสดุอื่น 0 1,000

รวมค่าวัสดุ 404,357.94 432,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 288,075.46 250,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 11,515 2,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 54,295.6 50,000
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 36,245 5,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 87,312 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 477,443.06 397,000

รวมงบด าเนินงาน
2,097,898.9

4
2,088,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอี้ท ำงำน 0 7,500
ค่ำเคร่ืองปรับอำกำศ 0 0
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 0 0
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 0 0
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง)

0 55,800

ค่ำจัดซ้ือชั้นเก็บของอเนกประสงค์ ขนำด 3 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



6,000 0 0 %
11,000 22,800 -50 %

0 4,800 -100 %
7,500 0 0 %

0 17,000 -100 %
0 0 0 %

8,511.79 0 0 %

ปี 2564 ปี 2565
0 0 0 %

45,000 0 0 %
14,700 0 0 %

0 18,000 -100 %
6,500 0 0 %

27,600 0 0 %

11,199.85 0 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

5,372.35 0 0 %

60,000 0 100 %

0 0 100 %

15,000 0 0 %
5,000 0 100 %

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บแฟ้มแบบช่อง 3,000 0
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 0 11,400
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 0 0
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชำ 0 0
ค่ำจัดซ้ือพัดลมโคจร 0 0
ค่ำจัดซ้ือพัดลมโคจร 18,174 0
ค่ำจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ 0 0

ค่ำจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 4,314 0
ค่ำโซฟำรับแขก 0 0
ค่ำโต๊ะท ำงำน 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองโทรทัศน์แอลอีดี  แบบ 
Smart TV

0 0
ค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์ LED ทีวี 0 0
ค่ำจัดซ้ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้ำ 0 0
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ 0 4,000
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 0 28,500
ค่ำจัดซ้ือตู้เย็น 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 30,000
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

0 7,500
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

0 0
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 0 2,500

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 15,000 -100 %
281,833.99 123,300
281,833.99 123,300

ปี 2564 ปี 2565

0 0 0 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %
20,000 30,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่ำจัดซ้ือศำลพระภูมิและศำลเจ้ำที่ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,488 147,200
รวมงบลงทุน 25,488 147,200

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฎิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2563

20,000 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฎิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2564

0 0

0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น อ ำเภอหำงดง  จังหวัด
เชียงใหม่
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

30,000 0

80,000 0

โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ   
               อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

30,000 0

โครงกำรอุดหนุนงำนรำชพิธี ทีท่ ำกำร
ปกครอง อ.หำงดง

0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมเงินอุดหนุน



20,000 30,000
8,739,845.9

4
9,210,880

ปี 2564 ปี 2565

0 342,840 11.6 %
0 299,880 5.04 %
0 642,720
0 642,720

0 54,100 7.21 %

0 54,100

0 2,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 3,000 -100 %

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 382,600
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 315,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 697,600
รวมงบบุคลากร 0 697,600

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 58,000

รวมค่าตอบแทน 0 58,000
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำรของ 9,070 0
โครงกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำรของเทศบำล 0 2,000
โครงกำรจัดส่งผลงำนเทศบำลเข้ำประกวด 0 3,000
โครงกำรจัดส่งผลงำนเทศบำลเข้ำประกวด 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานบริหารทัว่ไป
8,026,006.9

4
9,377,900



0 0 100 %
0 0 0 %

2,160 5,000 0 %

22,000 30,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

24,160 40,000
24,160 94,100
24,160 736,820

1,604,260 1,522,100 11.02 %
0 4,800 -75 %

42,000 42,000 0 %
138,240 146,700 0 %

21,180 15,800
-

18.99
%

1,805,680 1,731,400
1,805,680 1,731,400

0 135,000
-

18.52
%

โครงกำรเทศบำลพบประชำชน 0 5,000
โครงกำรเทศบำลพบประชำชน 888 0

โครงกำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 880 5,000

โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฎิบัติรำชกำร

28,470 0

โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร

0 30,000

รวมค่าใชส้อย 39,308 45,000
รวมงบด าเนินงาน 39,308 103,000

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 39,308 800,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,360,420 1,689,800
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน 0 1,200
เงินประจ ำต ำแหน่ง 38,500 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 120,670 146,700

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 22,000 12,800

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,541,590 1,892,500
รวมงบบุคลากร 1,541,590 1,892,500

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 110,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



1,680 5,000 0 %
0 32,000 56.25 %

0 10,000 0 %

5,680 182,000

ปี 2564 ปี 2565

902 0 0 %
0 126,000 -4.76 %

0 4,000 -100 %

0 2,000 -100 %

12,770.4 30,000 0 %

28,230 30,000 0 %

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 0 50,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,000 175,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 0 120,000
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น
1.ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  2.ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่   3.ค่ำธรรมเนียม
4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร   5.ค่ำถ่ำยเอกสำร  
6.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  7.ค่ำเช่ำพืน้ที่
ส ำหรับจัดท ำเวปไซต์  8.ค่ำจดทะเบียน
เวปไซต์ 9.ค่ำเช่ำทีดิ่น   10.ค่ำจัดท ำ
ประกันภัยรถรำชกำรของเทศบำล

0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ

0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

20,469 30,000

ค่ำลงทะเบียน 9,200 30,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 0 100 %

0 0 0 %

ปี 2564 ปี 2565
11,800 110,000 -9.09 %

53,702.4 302,000

26,784 20,000 50 %
9,800 20,000 0 %

36,584 40,000

5,654 20,000 -25 %
5,654 20,000

101,620.4 544,000

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

0 0 0 %

โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 30,000

โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพือ่รองรับภำษีทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้ำง

200,000 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,900 100,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 232,569 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 22,967.75 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,880 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,847.75 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0 15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 15,000

รวมงบด าเนินงาน 267,416.75 550,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน 7,500 0
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 0 11,400

8,800 0

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 11,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบที ่1



0 85,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 85,000
0 85,000

1,907,300.4 2,360,400
10,671,306.

34
12,308,100

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมดูแล
วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้มีสภำพใช้กำรได้
ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

0 80,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,300 91,400
รวมงบลงทุน 27,300 91,400

รวมงานบริหารงานคลัง 1,836,306.7 2,533,900

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป
9,901,621.6

9
12,712,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ดูแล
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้มีสภำพใช้กำรได้
ทันสมัย สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

0 0



ปี 2564 ปี 2565

83,150 70,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,080 5,000 -100 %

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 20,198 0
โครงกำรกำรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

0 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ อปพร. ทต.แม่ 0 5,000
โครงกำรบริหำรจดักำรศูนยอ์ำสำสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 0 0

โครงกำรบููรณำกำรกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร

0 10,000

โครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุและให้บริกำร
ประชำชนในงำนเทศกำลส ำคัญ

0 5,000

โครงกำรป้องกันลดอุบัติเหตุและให้บริกำร
ประชำชนในงำนเทศกำลส ำคัญ

3,420 0

โครงกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 0 30,000
โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกนัภัย 0 10,000
โครงกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกนัภัย 3,740 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 0 100 %

0 0 100 %
84,230 90,000

ปี 2564 ปี 2565

0 7,338 -100 %
0 7,338

84,230 97,338

0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000
0 20,000

โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
และซ้อมอพยพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบล

0 5,000

โครงกำรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำศักยภำพ อปพร. 0 5,000
รวมค่าใชส้อย 27,358 70,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0
รวมงบด าเนินงาน 27,358 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ค่ำจัดซ้ือปัม๊แช่ส ำหรับดูดน้ ำสะอำด 0 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000
รวมงบลงทุน 0 11,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฎิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  2566

0 20,000

โครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อ.หำงดง

0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



84,230 117,338
84,230 117,338

ปี 2564 ปี 2565

850,890 913,500 23.7 %
0 20,000 0 %

42,000 42,000 0 %
911,080 1,125,600 18.16 %

40,000 50,000 0 %
1,843,970 2,151,100
1,843,970 2,151,100

0 169,000 18.34 %

3,360 5,000 0 %
138,700 140,400 0 %

0 7,500 33.33 %

149,510 321,900

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,358 101,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 27,358 101,000

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 725,500 1,130,000
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำน 0 20,000
เงินประจ ำต ำแหน่ง 38,500 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 693,396 1,330,000
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 29,000 50,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,486,396 2,572,000
รวมงบบุคลากร 1,486,396 2,572,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 200,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 85,000 140,400
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0 10,000

รวมค่าตอบแทน 90,400 355,400

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



382,519.6 311,600
-

42.23
%

0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 40,000 -50 %

24,400 40,000 -50 %

11,095 10,000 0 %

0 0 100 %

14,192.5 10,000 0 %

900 5,000 20 %
0 5,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

960 10,000 0 %

0 0 100 %

0 5,000

ค่าใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

10,406 20,000

ค่ำลงทะเบียน 8,200 20,000
โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำร เปิดบ้ำน
วิชำกำร ผลงำนครูและนักเรียน

2,450 10,000

โครงกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง

0 5,000

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
ศพด.ทต.          แม่ท่ำช้ำง

1,634.15 10,000

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 0 6,000
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับ 2,360 5,000
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันเด็ก
จมน้ ำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

0 5,000
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันเด็ก
ติดในรถ

0 5,000
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในเด็กและสถำนศึกษำ

0 10,000
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

0 5,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 444,186 180,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 5,000 0 %

2,350 3,000 0 %

ปี 2564 ปี 2565
3,240 5,000 0 %

744,927 849,000 -5.01 %

1,560 10,000 0 %
7,400 0 0 %

1,193,544.1 1,303,600

15,986 20,000 0 %
14,879.88 20,000 -50 %

19,991 510,000 -3.92 %
471,049.06 0 0 %

4,867 15,000 0 %
2,040 10,000 0 %

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

16,520 30,000 0 %
0 10,000 0 %

545,332.94 625,000

46,029.19 60,000 0 %

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง

1,120 3,000

โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน 0 5,000
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

727,800 806,500

โครงกำรหนูน้อยฟันสวยสุขภำพดี 5,260 10,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,300 0

รวมค่าใชส้อย 1,212,016.1 1,115,500
ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 17,915 20,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 7,083.4 10,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 39,586.7 490,000
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 364,714.42 0
วัสดุก่อสร้ำง 48,995 15,000
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 2,733.58 10,000
วัสดุกำรเกษตร 2,835 5,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,150 30,000
วัสดุดนตรี 1,050 10,000

รวมค่าวัสดุ 526,063.1 595,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 56,714.07 60,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรและจัดนิทรรศกำรผลงำน

1,300 5,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



5,696 10,000 0 %
10,432.5 12,000 0 %

62,157.69 82,000
1,950,544.7

3
2,332,500

ปี 2564 ปี 2565

2,500 7,500
-

33.33
%

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 30,000
-

26.67
%

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 4,572 10,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 7,503.56 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 68,789.63 82,000

งบลงทุน
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน 0 5,000
ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก 13,600 0

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะวำงของ 15,000 0

เคร่ืองฟอกอำกำศส ำหรับเด็กนักเรียนของ 
ศพด.           แม่ท่ำช้ำงใช้ในห้องเรียน

44,500 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart 
TV ขนำด  55  นิ้ว

38,000 0

ค่ำจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
 Smart TV ขนำด 32 นิ้ว

17,200 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 22,000

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,000

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด network

0 8,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน
1,897,268.8

8
2,147,900



0 22,000 -100 %

0 0 0 %

ปี 2564 ปี 2565
0 0 0 %

0 0 0 %

2,500 59,500
2,500 59,500

535,000 588,000 -100 %
0 0 100 %

535,000 588,000
535,000 588,000

4,332,014.7
3

5,131,100

4,332,014.7
3

5,131,100

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 59,800 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำว
ด ำ

8,800 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,200 39,900
รวมงบลงทุน 201,200 39,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 564,000 0
เงินอุดหนุน (อำหำรกลำงวัน) 0 546,000

4,148,864.8
8

5,305,800

รวมเงินอุดหนุน 564,000 546,000
รวมงบเงินอุดหนุน 564,000 546,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
4,148,864.8

8
5,305,800

รวมแผนงานการศึกษา



ปี 2564 ปี 2565

0 82,696 422.4 %

0 0 100 %
3,843.6 5,000 -100 %

8,955 0 0 %

0 0 0 %

12,798.6 87,696
12,798.6 87,696

0 1,070,000 -100 %

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล 0 432,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์งำน 0 5,000
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์งำน 7,895 0
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แกนน ำสุขภำพ 0 0
เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 

22,490 0

รวมค่าใชส้อย 30,385 437,000
รวมงบด าเนินงาน 30,385 437,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำจัดซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ ๑๑๐ 
 กิโลวัตต์

0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 0 100 %
0 1,070,000
0 1,070,000

ปี 2564 ปี 2565

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

20,000 20,000 -100 %

20,000 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันทีใ่ช้ในงำน 0 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 150,000

งบเงินอุดหนุน
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่
 5 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัด

0 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่
 7 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัด

20,000 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่
 8 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัด

20,000 0
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่
 9  ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัด
เชียงใหม่

20,000 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 1 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัดชียง

20,000 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 5 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 6 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รวมงบลงทุน 0 150,000



20,000 20,000 -100 %

0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

80,000 120,000
80,000 120,000

92,798.6 1,277,696

0 0 0 %

8,120 13,500 -100 %
385.2 16,000 -100 %

0 11,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %
0 2,000 -100 %

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 6 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำงดง  จังหวัด

20,000 0

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 7 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่
 8 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่

0 20,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมเงินอุดหนุน 100,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 120,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 130,385 707,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำขยะ
ในพืน้ที่

1,075,654.5 0
โครงกำรกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

17,400 0
โครงกำรกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ 16,560 0

0

โครงกำรตรวจสุขำภิบำลร้ำนอำหำร  อบรม
ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร

0 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในชุมชน

0 0

0 0

โครงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0 5,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฟืน้ฟูสุขภำพ 2,790

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรบิก๊คลินนิ่งเดย์



0 0 100 %

0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

47,355 15,000 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

12,165.2 20,000 -100 %

0 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 1,000 -100 %
0 0 0 %
0 0 100 %

68,025.4 86,500
68,025.4 86,500

0 160,000 -100 %
0 160,000
0 160,000

68,025.4 246,500

โครงกำรบิก๊คลีนนิ่งเดย์ 0 5,000

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืน้ที่
เทศบำลต ำบล       แม่ท่ำช้ำง

32,897.64 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 20,000
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 10,000
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

6,160 0
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน

6,160 0

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันโรค
สัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน

0 5,000

โครงกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำหมอกควัน 0 5,000
โครงกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำหมอกควัน 0 0
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยุในชุมชนโดย
ใช้หลัก 3 Rs

790 0
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 1,158,412.1 85,000
รวมงบด าเนินงาน 1,158,412.1 85,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬำ
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0
รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,158,412.1 85,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืน้ที่
เทศบำลต ำบล       แม่ท่ำช้ำง

0 15,000



160,824 1,524,196

ปี 2564 ปี 2565

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 15,000
0 15,000
0 15,000
0 15,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,288,797.1 792,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

0 0

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

0 15,000

โครงกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัย

0 15,000
โครงกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัย

0 0

0 30,000

รวมค่าใชส้อย 0 30,000
รวมงบด าเนินงาน 0 30,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์



ปี 2564 ปี 2565

1,051,390 0 0 %
42,000 0 0 %

216,000 0 0 %
24,000 0 0 %

1,333,390 0
1,333,390 0

21,900 0 0 %
1,680 0 0 %

103,000 0 0 %
4,200 0 0 %

130,780 0

7,785 0 0 %

0 0 0 %

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 886,420 0
เงินประจ ำต ำแหน่ง 38,500 0
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 198,000 0
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 22,000 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,144,920 0
รวมงบบุคลากร 1,144,920 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
 อปท.

59,000 0
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0
ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 0
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 2,100 0

รวมค่าตอบแทน 97,100 0
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 25,280 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

4,658 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



60,268.95 0 0 %
68,053.95 0

ปี 2564 ปี 2565

17,538 0 0 %
92,032.39 0 0 %

51,481.9 0 0 %
550 0 0 %

39,180 0 0 %
200,782.29 0
399,616.24 0

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0
0 0

0 0 0 %

0 0

รวมค่าใชส้อย 46,644 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 15,852 0
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 509,573.33 0
วัสดุก่อสร้ำง 114,970.6 0
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,320 0

รวมค่าวัสดุ 657,715.93 0
รวมงบด าเนินงาน 801,459.93 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน 7,500 0
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ 9,600 0
ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน 5,500 0
ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 4,300 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,900 0
รวมงบลงทุน 26,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนกอง 
หมู่ที ่8 จ ำนวน 2 จุด

198,912.4 0

รวมเงินอุดหนุน 198,912.4 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 16,706 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 0
1,733,006.2

4
0

ปี 2564 ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

80,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

428,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
2,172,192.3

3
0

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงศำลเจ้ำประจ ำหมู่บ้ำน  96,500 0
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
อเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที ่8

92,500 0

โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมู่ที่ 319,000 0
ปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรศิริวนำกำวิละ
อนุสรณ์ หมู่ที ่9

0 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก           ล ำเหมืองแม่ขัก หมู่ที ่6

475,000 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดท้ำวค ำวัง หมู่ที ่1

53,500 0

โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล.สำม
แยกบ้ำนนำงบัวแก้ว  คล่องแคล่ว  หมู่ที ่6

74,500 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก         หมู่ที ่1

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก         หมู่ที ่9

259,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบเงินอุดหนุน 198,912.4 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรก่อสร้ำงรำวกันตกเหล็ก  หมู่ที ่9 319,000 0



0 0 0 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

143,500 0 0 %

651,500 0
651,500 0

0 0 100 %

0 0
0 0

651,500 0

1,049,424 1,150,000 13.04 %
357,612 232,500 3.23 %

โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7

20,700 0

โครงกำรขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนหน้ำดงพระเจ้ำนั่งโก๋น หมู่ที ่9

90,500 0

โครงกำรขยำยสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 58,500 0
โครงกำรวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักล ำเหมืองลัวะ หมู่ที ่7

0 0

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,858,700 0
รวมงบลงทุน 1,858,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำบริเวณซอยบ้ำน
นำยสมรักษ์       ยำหมอก หมู่ที9่

0 57,500

รวมเงินอุดหนุน 0 57,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 57,500

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,858,700 57,500
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 1,300,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 0 240,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ



0 5,000 0 %

ปี 2564 ปี 2565
7,428 0 0 %

1,414,464 1,387,500
1,414,464 1,387,500
1,414,464 1,387,500

3,798,970.2
4

1,387,500

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะในชุมชน
โดยใช้หลัก 3 Rs

0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0
รวมค่าใชส้อย 0 1,545,000

รวมงบด าเนินงาน 0 1,545,000
รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 1,545,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมแผนงานเคหะและชมุชน
4,030,892.3

3
1,602,500



ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %
0 18,500 -100 %
0 5,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

13,200 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %
0 10,000 -100 %

7,850 10,000 -100 %
0 0 100 %
0 10,000 -100 %

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรชมรมผู้สูงอำยุประจ ำเดือน 0 40,000
โครงกำรชมรมผู้สูงอำยุประจ ำเดือน 13,200 0
โครงกำรเดินตำมรอยพระบำท ศำสตร์ 0 0
โครงกำรตลำดชุมชนเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 0 0
โครงกำรตลำดนัดชุมชนเทศบำลต ำบลแม่
ท่ำช้ำง

0 10,000
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิสตรี 0 10,000
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนส่ิงประดิษฐ์ 0 15,000
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับกลุ่มสตรี 0 15,000
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับกลุ่มสตรี 10,510 0
โครงกำรฝึกอำชีพกำรท ำอำหำร 9,748 0
โครงกำรฝึกอำชีพด้ำนกำรท ำสมุนไพรและ
ยำเมือง

8,430 0
โครงกำรฝึกอำชีพด้ำนงำนช่ำงต่ำง ๆ 8,160 0
โครงกำรฝึกอำชีพด้ำนส่ิงประดิษฐ์ 8,660 0
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจ 0 10,000
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมหมู่บ้ำน 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ



0 5,000 -100 %

0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565
0 0 100 %
0 5,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
1,000 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

22,050 128,500
22,050 128,500

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน 0 0

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน 0 10,000

โครงกำรเยำวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 0 5,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรเยำวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม 0 0
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

0 0

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

0 5,000

โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่ำช้ำง 0 10,000
โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีแม่ท่ำช้ำง 0 0
โครงกำรอบรมกำรใช้ส่ือในกำรจ ำหน่ำย 0 0
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ

0 10,000

รวมค่าใชส้อย 58,708 140,000
รวมงบด าเนินงาน 58,708 140,000

งบเงินอุดหนุน

0 3,000

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่5 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
 จังหวัดเชียงใหม่

0 3,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่1 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
 จังหวัดเชียงใหม่



0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

3,000 3,000 -100 %

3,000 3,000 -100 %

3,000 3,000 -100 %

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่7 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
 จังหวัดเชียงใหม่

0 3,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่8 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
 จังหวัดเชียงใหม่

0 3,000

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่9 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
 จังหวัดเชียงใหม่

0 3,000

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่5 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำง
ดง  จังหวัดเชียงใหม่

3,000 0

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่6 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
  จังหวัดเชียงใหม่

3,000 0

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่7 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
  จังหวัดเชียงใหม่

3,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัย และป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่6 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง

0 3,000



3,000 3,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

3,000 3,000 -100 %

3,000 3,000 -100 %

18,000 18,000
18,000 18,000
40,050 146,500
40,050 146,500

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่8 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง
  จังหวัดเชียงใหม่

3,000 0

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่9 ต ำบลหำงดง อ ำเภอหำงดง

3,000 0

โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยและป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน หมู่ที ่1 ต ำบลหำงดง  อ ำเภอหำง

3,000 0

รวมเงินอุดหนุน 18,000 18,000
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000 18,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 76,708 158,000
รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 76,708 158,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 0 100 %

6,980 25,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 5,000 -100 %
0 0 100 %

6,980 55,000

2,260 10,000 100 %
2,260 10,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำสำนสำยใยสำมวัยเพือ่ 0 100,000
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง

0 25,000

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง

8,939 0

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสำนสำยใยสำม
วัยเพือ่สุขภำพ

94,194 0

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 
ศพด. ระดับอ.หำงดง

0 5,000

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กระดับอ ำเภอหำงดง

1,500 0

โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน 0 0
โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน 0 100,000

รวมค่าใชส้อย 104,633 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬำ 0 20,000
รวมค่าวัสดุ 0 20,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



9,240 65,000
9,240 65,000

ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 15,000 -100 %
0 0 100 %

4,985 0 0 %

1,990 3,000 -100 %

0 0 100 %

4,923 6,500 -100 %

0 0 100 %

5,040 40,000 -100 %

0 0 100 %
26,263 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมงบด าเนินงาน 104,633 250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 104,633 250,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น 0 8,000

โครงกำรเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น 0 0

โครงกำรธรรมะเพือ่ประชำชน 11,740 0
โครงกำรธรรมะเพือ่ประชำชน 0 15,000
โครงกำรฝึกอบรมภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ประกวดผลงำน

0 0
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำง
พุทธศำสนำ

0 0
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำง
พุทธศำสนำ

0 3,000
โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
เข้ำพรรษำ

3,628 0
โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัน
เข้ำพรรษำ

0 7,000

โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณ๊ปีใ๋หม่
เมือง          (ด ำหัวผู้สูงอำย)ุ

1,375 0

โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีดงพระ 0 50,000
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีดงพระ 24,338 0
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีปีใ๋หม่
เมือง           (ด ำหัวผู้สูงอำย)ุ

0 50,000

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณียี่เป็ง 0 200,000



14,917 20,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

3,663 10,000 -100 %
0 0 100 %

61,781 149,500
61,781 149,500
61,781 149,500

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

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

71,021 244,500

130,222 0

โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
120 ปีของดีแม่ท่ำช้ำง

0 0

โครงกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
120 ปี ของปีแม่ท่ำช้ำง

0 10,000

โครงกำรอุ๊ยสอนหลำน 2,602 0
โครงกำอุ๊ยสอนหลำน 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 173,905 353,000
รวมงบด าเนินงาน 173,905 353,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 173,905 353,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  
จังหวัดเชียงใหม่

0 0

โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่

0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 0 30,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณียี่เป็ง

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 278,538 633,000



ปี 2564 ปี 2565

0 1,113,000 5.07 %
0 42,000 0 %
0 216,000 0 %
0 24,000 0 %
0 1,395,000
0 1,395,000

0 172,400
-

32.13
%

0 5,000 0 %
0 120,000 0 %

0 15,000 0 %

0 312,400

0 30,000 0 %

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 1,169,400
เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 216,000
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,451,400
รวมงบบุคลากร 0 1,451,400

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 117,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 0 120,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ

0 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 257,000
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 30,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2564 ปี 2565
0 20,000 0 %
0 5,000 300 %
0 55,000

0 20,000 0 %
0 55,000 -9.09 %
0 50,000 0 %

0 30,000
-

33.33
%

0 155,000
0 522,400

0 59,800 -100 %

0 59,800
0 59,800
0 1,977,200

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน 0 20,000
ค่ำลงทะเบียน 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 0 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 20,000
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 50,000
วัสดุก่อสร้ำง 0 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 140,000
รวมงบด าเนินงาน 0 467,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำไฟฟ้ำแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ ำ (SUbmersible pump)

0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0
รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ 0 1,918,400
งานก่อสร้าง

งบลงทุน

0 87,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ติดต้ังไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์  หมู่ที ่ 5 0 60,000

ปรับปรุงเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน หมู่ที ่1



ปี 2564 ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 67,000 -100 %
0 62,000 -100 %

0 266,000 -100 %

0 45,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

0 32,000 -100 %

0 349,000 -100 %

0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ติดต้ังกล้อง CCTV (ส่วนขยำย เฟสที ่3) 
ชุมชน            ธำรอิงดอย  หมู่ที ่ 1

0 111,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 258,000
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำง
ต่ำง ต่ๆอเติมห้องน้ ำผู้พิกำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ  

หมู่ที ่9
0 0

ปรับปรุงอำคำรเก็บของหมู่ที ่9 (ระยะที ่2) 0 0
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

ก่อสร้ำงร้ัวสนำมกีฬำเทศบำลต ำบลแม่ท่ำ
ช้ำง หมู่ที ่9

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงประตูเข้ำ - ออก ป่ำช้ำป่ำ
แป๋ - โรงวัว หมู่ที ่7

0 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้ำน        เทิดไท้ หมู่ที ่8

0 51,000

โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที ่6 0 210,000
โครงกำรกอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่9

0 250,000
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที ่6

0 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1  ชุมชนเจริญทรัพย์ หมู่ที่

0 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1/6-1/8 ชุมชนเจริญ
ทรัพย์ หมู่ที ่7

0 493,000



0 0 100 %

0 0 100 %
0 136,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 59,000 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 310,200 -100 %

0 120,000 -100 %
0 0 100 %

0 26,600 -100 %

0 36,000 -100 %

ปี 2564 ปี 2565

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำงอัมพร อินตำกำศ 
ถึงบ้ำนลีลำภัทร หมู่ที ่9

0 202,000
โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่1

0 304,000
โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่9

0 0
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8

0 297,800

โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงมือ คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมระบบประปำ 2 จุด

0 41,000

โครงกำรขยำยผิวจรำจร  หมู่ที ่7 0 0
โครงกำรขยำยผิวจรำจร สำยทำง ชม.ถ. 0 482,000
โครงกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชล ำเหมือง
สำธำรณะประโยชน์ ภำยในชุมชนธำรอิง
ดอย หมู่ที ่1

0 65,000

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุและจ้ำงเหมำค่ำแรง เท
คอนกรีตขอบรำงระบำยน้ ำทัง้สองข้ำงของ
ล ำเหมืองเก่ำภำยในชุมชนธำรอิงดอย หมู่ที่
 1

0 104,000

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงถนนแบบโซล่ำ
เซลล์ หมู่ที ่1, 9, 6

0 0

โครงกำรติดต้ังระบบสูบน้ ำบำดำล หมู่ที8่ 0 0
โครงกำรปรับปรุงซุ้มประตูหมู่บ้ำน  หมู่ที ่6 0 70,000
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงทัศนำ บัวขำว หมู่

0 0

โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ
ภำยในชุมชนธำรอิงดอย (ระยะที ่2) หมู่ที ่1

0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 93,000 -100 %

0 111,000 -100 %
0 1,742,800
0 1,742,800
0 1,742,800
0 3,720,000

ปี 2564 ปี 2565

โครงกำรปรับปรุงรำวกันตกถนนสำย ชม.ถ.
204-01 หมู่ที ่8

0 0
โครงกำรปรับปรุงอำคำรเก็บของ ศูนย์ 
ศสมช.หมู่ที ่8

0 100,000

โครงกำรวำงท่อพร้อมบ่อพักข้ำงศูนย์โอทอป
 (ช่วงที2่) หมู่ที ่6

0 150,000

ติดต้ังระบบสูบน้ ำบำดำล หมู่ที ่6 0 0

ติดต้ังระบบสูบน้ ำบำดำล หมู่ที ่7 0 0

0 4,996,200

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 2,819,800
รวมงบลงทุน 0 3,077,800

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงานก่อสร้าง 0 3,077,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



800 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,310 0 0 %

2,930 5,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %
0 0 100 %

ปี 2564 ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรธนำคำรใบไม้ "เก็บใบไม้  ลดกำร
เผำ  ลดหมอกควัน"

3,750 0

โครงกำรธนำคำรใบไม้ เก็บใบไม้ ลดกำรเผำ 
              ลดหมอกควัน

0 5,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ

0 10,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล

0 5,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล

0 0
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ

14,963 0

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพด้ำนเกษตร 0 0
โครงกำรรณรงค์ให้ประชำชนใช้สำรชีว
ภัณฑ์ทดแทนกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร

0 5,000

โครงกำรรักน้ ำ  รักป่ำ  รักษำแผ่นดิน 0 0

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566
รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 0 5,000



0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

9,040 30,000

14,817 20,000 -50 %
14,817 20,000
23,857 50,000
23,857 50,000

ปี 2564 ปี 2565

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
และปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้

180 0

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
และผักสวนครัวร้ัวกินได้

0 5,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำปุย๋หมัก 0 5,000

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

700 0

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ)

0 5,000

รวมค่าใชส้อย 19,593 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร 9,173 10,000
รวมค่าวัสดุ 9,173 10,000

รวมงบด าเนินงาน 28,766 55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 28,766 55,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566



0 94,200 -100 %

0 6,600 -100 %

0 0 100 %

0 100,800
0 100,800
0 100,800

23,857 150,800
26,192,578.

59
32,600,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองสำธำรณะภำยใน
เขต             ทต.แม่ท่ำช้ำง

0 0
โครงกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชล ำเหมือง
สำธำรณะประโยชน์ ภำยในชุมชนธำรอิง
ดอย หมู่ที ่1

0 0

ค่ำปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองภำยใขเขต
เทศบำลต ำบล         แม่ท่ำช้ำง

0 70,000

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 70,000
รวมงบลงทุน 0 70,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 28,766 125,000

รวมทุกแผนงาน 26,263,867.
94

35,000,000


