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ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

……………………………………..

ดวยเทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง ในการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕63 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕63 และเสนอใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๒
นั้น

บัดนี้ นายอําเภอหางดง อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบกับคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๖๔๒/๒๕๕๘ ลง
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติดานงบประมาณของเทศบาลตําบล ไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เรียบรอยแลว

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวมตอไป

ท้ังนี้  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕63

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง
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สวนที่ ๑

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

ของ

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง   จังหวัดเชยีงใหม



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมทาชางที่เคารพทุกทาน
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง จะไดเสนอราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตอสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานการการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังตอไปนี้

๑. สถานการณคลังของเทศบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตําบลแมทาชาง มีสถานะ

การเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 25,012,411.21 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม 11,210,168.28 บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม 13,750,774.29 บาท
๑.๑.๔รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ รวมเปนเงิน -

บาท
๑.๑.๕รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ รวมเปนเงิน - บาท
๑.๑.๖เงินกูคงคาง บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕63
(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น 23,999,383.59 บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 159,703 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 536,617.30บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 171,313.75 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300 บาท
หมวดรายไดจากทุน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร 13,479,471.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,639,666 บาท

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 12,312 บาท
(๓) รายจายจริง  จํานวน 22,103,663.41 บาท  ประกอบดวย

งบกลาง 5,450,080 บาท
งบบุคลากร 9,119,656 บาท
งบดําเนินการ 5,520,283.21 บาท
งบลงทุน 1,353,188 บาท
งบรายจายอ่ืน - บาท
งบเงินอุดหนุน 660,456.20 บาท

(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 12,312 บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 5,072,935 บาท



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



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕64

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

๒.๑.รายรับ

รายการ รับจริง
ป ๒๕62

รับจริง
ป ๒๕63

ประมาณการ
ป ๒๕64

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 3,059,478.95 159,703.03 3,240,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 524,817.40 536,617.30 681,900
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 192,592.05 171,313.75 250,000
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - -
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 11,100.00 300 4,000
หมวดรายไดจากทุน - - -

รวมรายไดจัดเก็บ 3,787,988.40 867,934.08 4,175,900
รายได ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,497,778.36 13,479,471.51 17,911,700
รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 15,497,778.36 13,479,471.51 17,911,700

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,891,660.00 9,639,666 11,200,000
รวมรายได ท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 9,891,660.00 9,639,666 11,200,000

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
หมวดเงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค) 25,800.00 12,312 12,400

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 25,800.00 12,312 12,400

รวมท้ังหมด 29,203,226.76 23,999,383.59 33,300,000



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕64

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

๒.๒.รายจาย

งบ รายจายจริง
ป ๒๕62

รายจายจริง
ป ๒๕63

ประมาณการ
ป ๒๕64

งบกลาง 5,538,128.01 5,450,080 7,332,800
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว ) 8,997,998 9,119,656 12,408,300

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ  และหมวดคาสาธารณูปโภค) 4,513,127.26 5,520,283.21 9,314,100

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
สิ่งกอสราง) 2,533,448 1,353,188 3,466,800

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - - -
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 457,000 660,456.20 778,000

รวม 22,039,701.27 22,103,663.41 33,300,000
‘



สวนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

ของ

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง   จังหวัดเชยีงใหม



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ/ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง

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

ดาน ยอดรวม
ดานการดําเนนิงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 7,332,800
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,996,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 145,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,363,000
แผนงานสาธารณสุข 484,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 10,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,046,800
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 257,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 570,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 95,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 33,300,000



รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมทาชาง

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

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)
งาน งานงบกลาง

(๐๐๔๑๑) รวม
งบ
งบกลาง
งบกลาง 7,332,800 7,332,800
บําเหน็จ/บํานาญ

รวม 7,332,800 7,332,800

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไป
งานวางแผน

สถิติฯ
งานบริหาร
งานคลัง รวม

งบ (๐๐๑๑๑) (๐๐๑๑๒) (๐๐๑๑๓)
งบบุคลากร 6,995,300 - 1,754,000 8,749,300
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,625,700 - - 2,625,700
เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,369,600 - 1,754,000 6,123,600
งบดําเนินงาน 2,783,400 55,000 300,000 3,138,400
คาตอบแทน 794,000 - 175,000 969,000
คาใชสอย 1,179,400 55,000 80,000 1,314,400
คาวัสดุ 360,000 - 40,000 400,000
คาสาธารณูปโภค 450,000 - 5,000 455,000
งบลงทุน 1,028,700 - - 1,028,700
คาครุภัณฑ 1,028,700 - - 1,028,700
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน 80,000 - - 80,000
เงินอุดหนุน 80,000 - - 80,000

รวม 10,887,400 55,000 2,054,000 12,996,400



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานเทศกิจ งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนฯ รวม
งบ (๐๐๑๒๑) (๐๐๑๒๒) (๐๐๑๒๓)
งบบุคลากร - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน 145,000 - - 145,000
คาตอบแทน - - - -
คาใชสอย 145,000 - - 145,000
คาวัสดุ - - - -
คาสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน - - - -
คาครุภัณฑ - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - -
รายจายอ่ืน - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - -
เงินอุดหนุน - - - -

รวม 145,000 - - 145,000



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานระดับ
กอนวัย
เรียนฯ

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ รวม

งบ (๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)
งบบุคลากร 2,308,300 - - - 2,308,300
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,308,300 - - - 2,308,300
งบดําเนินงาน 2,491,700 - - - 2,491,700
คาตอบแทน 360,400 - - - 360,400
คาใชสอย 1,387,300 - - - 1,387,300
คาวัสดุ 669,000 - - - 669,000
คาสาธารณูปโภค 75,000 - - - 75,000
งบลงทุน 3,000 - - - 3,000
คาครุภัณฑ 3,000 - - - 3,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน 560,000 - - - 560,000
เงินอุดหนุน 560,000 - - - 560,000

รวม 5,363,000 - - - 5,363,000



แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งาน

โรงพยาบาล
งานบริการ

สาธารณสุขฯ
งาน

ศูนยบริการฯ รวม
งบ (๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒) (๐๐๒๒๓) (๐๐๒๒๔)
งบบุคลากร - - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - -
งบดําเนินงาน 169,000 - 195,000 - 364,000
คาตอบแทน 144,000 - - - 144,000
คาใชสอย 25,000 - 195,000 - 25,000
คาวัสดุ - - - - -
คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน - - - - -
คาครุภัณฑ - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน 120,000 - - - 120,000
เงินอุดหนุน 120,000 - - - 120,000

รวม 289,000 - 195,000 - 484,000



แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานสวัสดิการ

สังคมฯ รวม
งบ (๐๐๒๓๑) (๐๐๒๓๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - 10,000 10,000
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย - 10,000 10,000
คาวัสดุ - - -
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -

รวม - 10,000 10,000



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานไฟฟา

ถนน
งานสวน
สาธารณะ

งานกําจัด
ขยะฯ

งานบําบัด
น้ําเสีย รวม

งบ (๐๐๒๔๑) (๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) (๐๐๒๔๔) (๐๐๒๔๕)
งบบุคลากร 1,350,700 1,350,700
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง)

- - - - - -

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,350,700 - - - - -
งบดําเนินงาน 773,000 - - 1,488,000 - 2,261,000
คาตอบแทน 278,000 - - - - 278,000
คาใชสอย 180,000 - - 1,488,000 - 1,668,000
คาวัสดุ 315,000 - - - - 315,000
คาสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน - 2,435,100 - - - 2,435,100
คาครุภัณฑ - - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 2,435,100 - - - 2,435,000
งบรายจายอ่ืน - - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -
เงินอุดหนุน - - - - - -

รวม 2,123,700 2,435,100 - 1,488,000 - 6,046,800



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานสงเสริม

และสนับสนุนฯ รวม
งบ (๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน - 239,000 239,000
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย - 239,000 239,000
คาวัสดุ - - -
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - 18,000 18,000
เงินอุดหนุน - 18,000 18,000

รวม - 257,000 257,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งาน งานบริหาร

ท่ัวไปฯ
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม

งานวิชาการ
วางแผนฯ รวม

งบ (๐๐๒๖๑) (๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)
งบบุคลากร - - - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - - - -
งบดําเนินงาน - 165,000 405,000 - -
คาตอบแทน - - - - -
คาใชสอย - 165,000 405,000 - -
คาวัสดุ - - - - -
คาสาธารณูปโภค - - - - -
งบลงทุน - - - - -
คาครุภัณฑ - - - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - -
งบรายจายอ่ืน - - - - -
รายจายอ่ืน - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
เงินอุดหนุน - - - - -

รวม - 165,000 405,000 - 570,000



แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งาน งานสงเสริม

การเกษตร
งานอนุรักษ
แหลงน้ําฯ รวม

งบ (๐๐๓๒๑) (๐๐๓๒๒)
งบบุคลากร - - -
เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน (ฝายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน 95,000 95,000 95,000
คาตอบแทน - - -
คาใชสอย 75,000 - 75,000
คาวัสดุ 20,000 - 20,000
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอ่ืน - - -
รายจายอ่ืน - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -

รวม 95,000 - 95,000

.



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

ของเทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

-------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๕ จึงตรา
เทศบัญญัตนิี้ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และโดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 เปนตนไป
ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ใหตั้งจายจํานวนรวมท้ังสิ้น

33,300,๐๐๐บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ ๔ งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิน 33,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ดาน ยอดรวม
ดานการดําเนนิงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 7,332,800
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,996,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 145,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,363,000
แผนงานสาธารณสุข 484,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 10,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,046,800
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 257,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 570,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 95,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 33,300,000



ขอ ๕ ให นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ นี้

ประกาศ ณ วันท่ี

(นายทรัพยทวี        คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)………………………………………………
นายสมศักดิ์  คณาคํา

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมทาชาง
อําเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 33,300,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,887,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,995,300 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,625,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,500 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๒๗,๖๐๐ บาท
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 2 คน)
จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓๐,๔๔๐ บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
(จํานวน ๒ คน) จํานวน ๑๒ เดือนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน
ในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 2 คน)
จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,800 บาท
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ ๙,๖๖๐ บาท
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ ๖,๙๐๐ บาท



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๑๕,๑๘๐ บาท
- รองประธานสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๑๒,๔๒๐ บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน  จํานวน  12  เดือน
(จํานวน ๙ คน) ในอัตราเดือนละ ๙,๖๖๐ บาท

- เลขานุการสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๙,๖๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,369,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,659,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน ๗ อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,200 บาท
(1) เงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหาร

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
เทศบาล (ปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
เทศบาล (ปลัดเทศบาล ) เงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ
๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน
- เงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป

(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
จํานวน ๑๒ เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 191,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจางใหแกลูกจางประจํา
จํานวน ๑ อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,185,200 บาท
เ พ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 124,000 บาท
(๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,783,400 บาท
คาตอบแทน รวม 794,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 600,000 บาท

-เ พ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ
หรือกฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ
พ .ศ .๒๕๑๓ และแก ไข เ พ่ิม เติม ถึ ง (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ .๒๕๔๑
- เพ่ือจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมาชวย
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/
ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบคุมงาน
- เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงาน พนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงาน ฝาอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวาง
ปฏิบัติหนาที่
- เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า ต อ บ แ ท น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงาน เทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง หรือ ผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ) ตั้งไวจํานวน
๓,๔๔,๖๐๐ บาท

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา และคาตอบแทนของคณะกรรมการ
ตางๆในการประชุมสภา



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 1,179,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 132,000 บาท
(๑) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เ พ่ื อจ าย เป นค า ธ ร รม เนี ยม รวมทั้ ง ค า ธ รรม เนี ยมป า ย
ย า น พ า ห น ะ ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ศ า ล ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที่ ดิ น แ ล ะ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(๔ ) ค า ใชจ ายในการจัดทํ าสื่ อประชาสัมพันธขอมูล ข าวสาร

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ปายประชาสัมพันธ สื่อ
สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๕) คาถายเอกสาร

เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า ถ า ย เ อ ก ส า ร ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ



(๖) คาจางเหมาบริการ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง

หนึ่ ง อย า ง ใด ซึ่ ง มิ ใ ช เ ป นการประกอบ ดั ดแปลง ต อ เ ติ ม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา

คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาของที่ระลึกตาง ๆ
คาจางเหมา ดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม สนามหญา
หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจางเหมา
จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล และคาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการใน
อํานาจหนาที่ และสามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้(๗) คาเชา
พ้ืนที่สําหรับจัดทําเว็บไซต
(7) เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนที่สําหรับจัดทําเว็บไซต ( Website )
เปนราคาตอป
(๘) คาจดทะเบียนเว็บไซต

เพ่ือจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซต (Website) Domain name
เปนราคาตอป
(๙) คาเชาที่ดิน

เพ่ือจายเปนคาเชาที่ดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลเปนราคาตอป
(๑๐) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
ที่มีลักษณะการใชงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ

เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบล
แมทาชาง ที่มีลักษณะการใชงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิด
อุบัติเหตุ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
๑. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้ง
เ จ า ห น า ที่ ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ก า ร ร ว ม ต อ น รั บ บุ ค ค ล ห รื อ ค ณ ะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอ่ืนที่จําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรอง
๒. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม

เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า เ ลี้ ย ง รั บ ร อ ง ใ นก า รป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ ไดรับแตงตั้ งตาม
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ห รื อ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืน
๓. คาจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

เ พ่ือจ ายเปนค าใชจ ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธีและ
วันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ
โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูป
เทียน คาพานพุม พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวงดุริยางคและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
2565)หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๓ ลําดับที่ ๕

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคา ของรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึกในงาน
หรือกิจกรรม หรือพิธีตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับภารกิจ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่ ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

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

คาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายได
ในประเภทรายจายนี้



โครงการจัดการเลือกตั้งสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลตําบล
แมทาชาง

จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ิน คาประชาสัมพันธการ
เลื อกตั้ ง ค า เอกสาร ค าวั สดุ อุปกรณที่ จํ า เปน ในการ เลือกตั้ ง
ทองถ่ิน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ )
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๒๗ ลําดับที่ ๒

โครงการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกพนักงาน
พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนาที่ 59
ลําดับที่ ๔

โครงการจางเหมาทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
เพ่ือสรางชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 55
ลําดับที่ ๑๒



โครงการจางเหมาพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล เพ่ือสรางชองทาง
ในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๕ ลําดับที่ ๑๑

โครงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City จํานวน 42,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
Smatr city โดยจ าย เปนค าตอบแทน ค าสมนา คุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
หนาที่ ๒๘ ลําดับที่ ๓

โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการดําเนินการศูนยขอมูลขาวสารและ
รับเรื่องรองทุกข ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคากระดาษ
และเครื่ อ ง เ ขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับ เรื่ องราวรองทุกข
คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ ตูเอกสาร
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๖๒ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๔ ลําดับที่ ๘

โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับทองถ่ิน ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปน
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับเรื่องราว
รองทุกข คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
ตูเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
หนาที่ ๕๖ ลําดับที่ ๑๕

โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญ
ของชาติ เชน การจัดกิจกรรมอบรม ใหความรูเก่ียวกับการปกปอง
สถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติ การประชาสัมพันธ
ความสําคัญสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติใหประชาชน
ทราบทางสื่อตางๆ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๖ ลําดับที่ ๑๖

โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด
โดยจ าย เปนค าตอบแทน ค าสมนา คุณวิทยากร ค ารับรอง

คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาพาหนะ คาเชาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๗ ลําดับที่ ๒๑

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมสําหรับการทํางานของผูบริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557



ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนาที่ 58
ลําดับที่ ๑

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ ค าพาหนะ คาเชาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๙ ลําดับที่ ๓

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชการไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา แฟม
ตรายาง น้ําดื่มแผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก แผงก้ันหอง
(พารทิชั่น ) มานบังแสง ผามาน ตูเอกสาร โตะพับ สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ  หนังสือ  เอกชน  วารสาร ฯลฯ) แบบ
พิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการของเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย ปลั๊ก
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆที่เก่ียวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับอาคาร
สํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ
ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ



วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต  อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับ
ใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน หรือสถานสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฟลมกรองแสง ฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง รถบรรทุก
น้ํา รถกูภัย รถยนต รถตู รถจักรยานยนตและยานพาหนะอ่ืนๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม ถาน น้ํามันกาด ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคนเจ็บ
ยา เวชภัณฑ เคมีภัณฑตาง ๆสําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมีดับเพลิงที่
หมดอายุ และวัสดุอ่ืนที่จําเปน

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรอง
แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด
แตมีความจําเปนตองใช เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตระแกรงกัน
สวะ หัววาลวปด - เปดแกส ฯลฯวัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตางๆ

คาสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสราง
อ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบ



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับใชในสํานักงาน และอาคารหรือ
สถานที่อ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่ งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่ เ กิดข้ึนจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร และคาใชจายเก่ียวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง (ADSL)

งบลงทุน รวม 1,028,700 บาท
คาครุภัณฑ รวม 1,028,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือชั้นเก็บของอเนกประสงค ขนาด 3 ชอง จํานวน 1,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อชั้นเก็บของอเนกประสงค ขนาด 3 ชอง จํานวน ๒ ตู

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นเก็บของอเนกประสงค ขนาด ๓ ชอง
ขนาดกวาง ๔๓ ซม. ลึก ๒๙.๒ ซม. สูง ๘๗ ซม. เ พ่ือใช เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว
ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน
ของการใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัด
พลังงาน แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๒๒



คาจัดซ้ือตูเก็บแฟมแบบชอง จํานวน 6,000 บาท
(1) คาจัดซื้อตูเก็บแฟมแบบชอง จํานวน ๒ ตู

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟมแบบชอง ขนาดกวาง ๙๒๐ มม.
ลึก ๓๑๑ มม. สูง ๙๖๒ มม. จํานวน ๒ ตู ๆละ 3,000 บาท เพ่ือใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนด
ไว ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน
ของการใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑหนา 42
ขอ ๑๒

คาจัดซ้ือตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 2 ตู

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.) จํานวน ๒ ตู
มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เพ่ือใชเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชี
ครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๑๔

คาจัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด

- ทําดวยไมสัก
- มีโตะหมูบูชา ๙ ตัว ความกวางตัวละ ๙ นิ้ว
- มีฐานรองโตะหมู

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ เพ่ือใชจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๑๙

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิลแคป

จํานวน 854,000 บาท

(๑) คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิลแคป จํานวน ๑ คัน

- ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ า
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต

- เปนกระบะสําเร็จรูป
- หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู



- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒เพ่ือใชเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๑ ขอ ๑

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซ้ือโทรทัศน LED ทีวี จํานวน 6,500 บาท

(๑) คาจัดซื้อโทรทัศน LED ทีวี จํานวน ๑ เครื่อง
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED ทีวี จํานวน ๑ เครื่อง

- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ แอล อี ดี
(LED TV) ไมนอยกวา ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา ..๓๒... นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา ๒ ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา ๑ ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ

ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชี
ครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๒๑

คาจัดซ้ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 28,200 บาท
(๑) คาจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 2 เครื่อง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๔,๑๐๐ บาท คุณลักษณะ  ดังนี้

- ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพ

โปรเจคเตอร จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันต่ําตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ ป ๒๕๖๒เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา
42  ขอ  8



ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซ้ือเครื่องซักผา จํานวน 18,000 บาท

(๑) คาจัดซื้อเครื่องซักผา จํานวน ๑ เครื่อง
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา  ขนาด  15

กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้
- เปนขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่กําหนด

(๑๕ กิโลกรัม)
- เปนเครื่องแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน
- มีระบบปนแหงหรือหมาด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ เพ่ือใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชี
ครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๒๐

คาจัดซ้ือตูเย็น จํานวน 6,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อตูเย็น จํานวน ๑ เครื่อง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดความจุ ๕ คิวบิกฟุต
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ๕ ของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย ตามมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ เพ่ือใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๔ ขอ ๒๓

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

(๑) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๒ เครื่อง
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จอแสดงภาพไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  2  เครื่อง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน ๑ หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB



-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จาขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา ๘ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB
จานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา
๓ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกว า ๑๙ นิ้ ว จานวน ๑ หนวย

ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางคอมพิวเตอร พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือ
ใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๑ ขอ ๒

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
LED สี จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copierและ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18หนา
ตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา ๑๘ หนา
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB



-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา ๙๙ สําเนา
-สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง หรือ สามารถ
ใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑1b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๕๐ แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางคอมพิวเตอร พฤษภาคม ๒๕๖๓เพ่ือ

ใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๓ ขอ ๑๕

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จํานวน 10,000 บาท
(๑) จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED  LED สี
ชนิด Network แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา ๑๘หนา
ตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา ๑๘ หนา
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา ๑ ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/100
Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง หรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑1b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๕๐ แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom



ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางคอมพิวเตอร พฤษภาคม ๒๕๖๓เพ่ือใช
สําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๒ ขอ ๓

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จํานวน 2 เครื่อง
ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางคอมพิวเตอร พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือ
ใชสําหรับการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หนา ๔๒ ขอ ๔

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2564

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหางดง ในโครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนาที่  110
ลําดับที่ ๑

เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถิ่น ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถ่ิน ประจําป 2564
(รายละเอียดตามโครงการ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561
- ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 111 ลําดับที่ 2

โครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 45 ประจําป 2564 จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
ตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ ๔๕ ประจําป 2564

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๑๑๑ ลําดับที่ ๓



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

คาใชสอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ เชน
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเทศบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานที่ คาของรางวัลหรือเงินรางวัลและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๓ ลําดับที่ ๔

โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวด
เชน การประกวดดานสิ่งแวดลอม การประกวดดานสาธารณสุข
การประกวดดานธรรมภิบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนาที่  55
ลําดับที่ ๑๓



โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจายเปน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเปนสําหรับใหบริการประชาชน
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย
คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
และคาใชจายที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป   2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ี  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๓ ลําดับที่ ๖

โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โดยจาย
เปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับใหบริการประชาชน คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชา
เครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และ
คาใชจายที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2562ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๕ ลําดับที่ ๑๔

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเมินผลการทํางานของเทศบาล
เชนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล
โดยจางสถานศึกษาเปนผูประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตามหนังสือ มท ๐๘๙๒.๔/ว 435 ลว. 11 ก.พ.
๒๕๕๘ เปนตน โดยจายเปนคาจางเหมาสถานศึกษา และคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 54 ลําดับที่ 9



งานบริหารงานคลัง รวม 2,054,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,754,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,754,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,548,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน ๔ อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
การคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท หรือตาม
สิทธิ ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 140,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1
อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑ อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
เทศบาล ผูมีสิทธิไดรับตามเงินตามหลักเกณฑการจายประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานไดตามระเบียบ ฯ



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ ฯ

คาใชสอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน
ของทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
ค าบริการจอดรถ ณ ท าอากาศยาน ค าผ านทางด วน พิ เศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตางๆ
ของพนักงานเทศบาล รวมทั้งคาธรรมเนียมปาย ยานพาหนะ
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เ พ่ือจ าย เปนค าวัสดุคอมพิว เตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณยียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
คาใชสอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตน เชน ไฟไหม , อุทกภัย , วาตภัย , ภัยแลง,
ภัยหนาว เปนตน ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
2565) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่ ๕

โครงการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร) (กิจกรรมฝกอบรมทบทวน
และการซักซอมแผนงานปองกันอัคคีภัย) เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาองที่ระลึก คาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คา
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการการ
บริการเชิงรุก แผนงาน การรักษาความสงภายใน หนาที่ ๖๗
ลําดับที่ ๗



โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมหลักสูตรฝกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนที่หนวยงานทางราชการเปนผูจัดฝกอรบรม คาสนับสนุน
การดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน(อปพร.) เชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน, คาพาหนะการปฏิบัติงาน ฯลฯ
รวมถึงกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เยาวชน และเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง เก่ียวกับการปองกันภัยจาก
สาธารณภัยตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่ ๔

โครงการบูรณาการการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการโครงการบูรณาการการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(หลักสูตรทบทวน) ในการเปนผูชวยเจาพนักงานในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาธรรมเนียม
และลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง
เจาหนาที่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา  หมวก
เข็มขัด คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน การรักษาความ
สงบภายใน หนาที่ ๒๙ ลําดับที่ ๑



โครงการปองกันลดอุบัติเหตุและใหบริการประชาชนในงานเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันลดอุบัติเหตุและใหบริการ
ประชาชนในงานเทศกาลสําคัญ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หนาที่ 67
ลําดับที่ ๖

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัยตางๆ
เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ฯลฯ ที่อาจเกิดข้ึนใน
สํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลมี
ความรูและมีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคลในกรณีที่
เกิดภัยข้ึนภายในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของทีร่ะลึก
คาธรรมเนียมและลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน
รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน การรักษาความ
สงบภายใน หนาที่ ๖๖ ลําดับที่ ๑



โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแกประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
มีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคลอ่ืนไดในกรณีที่เกิด
สาธารณภัยข้ึนภายในพ้ืนที่ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาธรรมเนียม
และลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง
เจาหนาที่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก
เข็มขัด คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
หนาที่ ๖๖ ลําดับที่ ๒



แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,363,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,308,300 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,308,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,053,500 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงาน จํานวน ๓ อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
(๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง นักบริหาร
การศึกษา ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,142,800 บาท
เ พ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท
เ พ่ือจ ายเปน เงิน เ พ่ิมการครองชีพชั่ วคราวใหแกพนักงานจ าง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,491,700 บาท
คาตอบแทน รวม 360,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได



คาเชาบาน จํานวน 140,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตาม
ระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 1,387,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
(๑) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(๔) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารดาน
การศึกษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ดานการศึกษา เชน แผนพับ ใบปลิว วีดีทัศน วีดี โอเทป ปาย
ประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๕) คาถายเอกสาร

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร ที่ เ ก่ียวกับการดําเนินงานดาน
การศึกษา
(๖) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพ่ีเลี้ยงเด็กเพ่ือชวย
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาจางเหมาผูชวยนักวิชาการศึกษา คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา



จัดทําของขวัญของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาอ่ืนๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่และ
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูที่ไดรับ
คําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕๕๙

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายได
ในประเภทรายจายนี้

โครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบานวิชาการ ผลงานครูและนักเรียน จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบาน
วิชาการ ผลงานครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสื่อการ
เรียนรู ผลงานของครูและเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู เพ่ือให
นักเรียนไดกลาแสดงออก ดานการแสดงบนเวที เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
และชุมชน เพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน ไดมีสวนรวมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและพัฒนาการศึกษาเปนขวัญกําลังใจใหกับนักเรียน เกิดความ
มุงมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงข้ึนตอไป โดยจายเปนคารับรอง คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาตกแตง จัดสถานที่
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย



ในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
พิธีกร คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม
คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา  หนาที่  62
ลําดับที่ ๑๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ศพด.ทต.แมทาชาง จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชางมีความเหมาะสม ปลอดภัย เปนแหลงเรียนรู
และเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็ก เชน จัดซื้อหญาเทียมปูสนาม
เด็กเลน หรือบริเวณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อดอกไม ตนไม
จัดสวนหยอม วัสดุ อุปกรณที่ใชสําหรับปรับภูมิทัศนในศูนยใหเหมาะ
กับการเรียนรู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่
๖๐ ลําดับที่ ๒

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ ค าพาหนะ คาเชาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา  หนาที่  63
ลําดับที่ ๑๖



โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือใหสงเสริมใหเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลง มีความ
กตัญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนา
ที่ตนนับถือโดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๓ ลําดับที่ ๑๕

โครงการฝกอบรมใหความรูปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็ก
และสถานศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูปองกัน
และควบคุมโรคติดตอในเด็กและสถานศึกษา โดยการฝกอบรมให
ความรูแกผูปกครอง นักเรียน และครูผูดูแลเด็ก ในการปองกัน
โรคติดตอในเด็ก และในสถานศึกษา และสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพปองกันจากโรคติดตอตางๆ ตาม
ฤดูกาล โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ ๓๑ ลําดับที่ ๑



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่
๖๑ ลําดับที่ ๕

โครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการและ
จัดนิทรรศการผลงาน

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพรสื่อการเรียนรู ผลงานของครูและเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดกลาแสดงออก ดานการแสดงบนเวที เพ่ือใช
กิจกรรมเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก โดยจายเปนคารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาตกแตง จัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศึกษา หนาที่ ๖๓ ลําดับที่ ๑๒



โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ทาชาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูการใชชีวิตแบบ
พอเพียงไมฟุงเฟอ รูจักแบงปนและอดออม โดยจายเปนคาตาง ๆ  เชน
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําเก่ียวกับการเกษตร
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาหนังสือ แผนพับ คาปรับภูมิ
ทัศน คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๒ ลําดับที่ ๘

โครงการสงเสริมรักการอาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมรักการอาน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย รณรงคการอาน
หนังสือ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เพ่ือจะไดมีความรู
มากข้ึน โดยจายเปนคาตางๆ เชน คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาหนังสือ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาหนังสือ แผน
พับ คาปรับภูมิทัศน คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ ๓๑ ลําดับที่ ๒

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 842,300 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา
การศึกษาเรียนรูในระบบ (ข้ันพ้ืนฐาน)หรือ นอกระบบ หรือศึกษา
เรียนรูตามอัธยาศัย คาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู การจัดระบบ
รถโรงเรียน การสนับสนุนวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน การ
จัดเก็บ สํารวจ บันทึกและวิเคราะหขอมูลการศึกษา คาจัดซื้ออาหาร
กลางวัน โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
ผูมาชวยปฏิบัติงาน คาวัสดุการศึกษา คาจัดการเรียนการสอน คาสื่อ



กา ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ค า เ ต รี ย ม แ ล ะต ก แ ต ง ส ถ า น ที่ ค า เ ช า
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระดาษ เครื่อง
เขียนและแบบพิมพ คาเงินรางวัล ของรางวัล คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ 14  กรกฎาคม
๒๕๖๓ และ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวง
ป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๑ ลําดับที่ ๔
๑. คาจัดซ้ืออาหารกลางวัน รวม ๕๕๙,๒๕๐ บาท

เ พ่ือจ ายค าจั ดซื้ ออาหารกลางวันใหแก เด็ ก เล็ก ศูนย พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน  245
วัน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.
๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒.คาจัดการเรียนการสอน รวม ๑๘๗,๐๐๐ บาท

เ พ่ื อ จ า ย ค า จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน วั ส ดุ ก า ร ศึ ก ษา วั ส ดุ
คอมพิวเตอร เครื่องเลนสนาม สื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่  11  มีนาคม
๒๕๕๑ เรื่องการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ไดรับอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓.คาหนังสือเรียน รวม ๑๗,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนใหแกเด็กปฐมวัย
(อายุ ๓ - ๕ ป) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมทาชางตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



๔.คาอุปกรณการเรียน รวม ๑๗,๐๐๐ บาท
เ พ่ื อ จ า ยค า ใ ช จ า ย ให กั บ ผู ป กค รอ งสํ า ห รั บ เ ด็ กป ฐมวั ย

(อายุ ๓ -๕ ป) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือนําไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่
จําเปนตองใชในการเรียนการอสนไดตามความตองการใหเหมาะสมกับ
ผู เ รี ย น ใน แต ล ะ ช ว ง อ า ยุ ไ ด แ ก สี เ ที ย น สี น้ํ า ดิ น น้ํ า มั น ไ ร
สารพิษ กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เปนตน ตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท.๐๘๑๖.๒/ว๔
๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแนวทางการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๕. คาเครื่องแบบนักเรียน รวม ๒๕,๕๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายใหกับผูปกครองสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -
๕ ป) อัตราคนละ ๓๐๐ บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง เพ่ือนําไปเลือกซื้อเครื่องแบบผูเรียนตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุ ด ที่ มท .๐๘๑๖ .๒/ว๔๑๑๐ ลง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวม  36,550  บาท

เพ่ือจายคาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5ป)
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง  ประกอบดวย
๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
๔. กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่  14
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี
โดยการฝกอบรมใหความรูแกผูปกครอง และนักเรียนในการดูแล
สุขภาพฟน มีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคฟนผุในเด็ก ผูปกครองได
ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพปากและฟนของลูก และ
เพ่ือใหเด็กดูแลสุขภาพฟนไดดวยตนเองโดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ



คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๓ ลําดับที่ ๑๔

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 669,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย ปลั๊ก
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆที่เก่ียวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับอาคาร
สํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผา
ปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ชุดถาดหลุม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา
ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 479,000 บาท
๑. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกเด็กนักเรียนที่เรียน
ในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 7.37 บาท



จํานวน ๒๖๐ วัน รวม ๒๖๙,๐๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ 14
กรกฎาคม ๒๕๖๓

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับ
ใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน หรือสถานที่ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคนเจ็บ
ยา เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย ปรอทวัดไข เคมีภัณฑตาง ๆ
สําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมีดับเพลิงที่หมดอายุ และวัสดุอ่ืนที่จําเปน

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไมดอกไม
ประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตางๆ
วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ สําหรับปรับปรุงภูมิทัศน
บริหารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
เ พ่ือจ าย เปนค าวัสดุคอมพิว เตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรีประเภทตางๆ เชน เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง วงโยธวาทิตสําหรับเด็กนักเรียน ,เครื่องดนตรี
ไทยสากล อุปกรณสําหรับใชประกอบเครื่องดนตรี เชน สายเปา
สายกีตาร เปนตน และเครื่องดนตรีอ่ืนที่จําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง ฯลฯ



คาสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมทาชาง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร และคาใชจายเก่ียวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
(ADSL)

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน ๑ ตัว
- รับน้ําหนักได ๑๐๐ กิโลกรัม มีพนักพิง มีที่พักแขน มีลอ
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามราคา
ทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความเหมาะสม
แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ หวงป ๒๕๖๔ หนา ๔๔ ลําดับที่ 28

งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 560,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน(อาหารกลางวัน) ใหแกโรงเรียนบานดง อัตรามื้อละ
๒๐ บาท ตอคน จํานวน ๒๐๐ วัน (ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2563)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565) ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี112 ลําดับท่ี1



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 289,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 169,000 บาท
คาตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

(๑) เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบล
แมทาชางรวม ๑๔๔,๐๐๐ บาท เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย พ.ศ. ๒๕๖๑
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว 3811
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
เบิกจาย พ.ศ. ๒๕๖๑

คาใชสอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมดังนี้
- การรณรงค ประชาสัมพันธ งานดานสาธารณสุข
- การจัดเก็บขอมูลดานสาธารณสุขและการจัดแสดงขอมูลรวมถึง
ปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับการแพทย พยาบาล เจาหนาที่อ่ืนๆที่
เก่ียวของ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุ
อุปกรณ คายาและ เวชภัณฑคาอุปกรณที่ใชในการตรวจโรค และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที ๗๑ ลําดับที่ ๑



โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน (Care giver) จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน
(care giver)เชนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจายเปนคา
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานเชน
อุปกรณทําแผล ยางยืด วัสดุทางการแพทย ผาออมสําเร็จรูป คาปาย
คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาของรางวัล
หรือเงินรางวัลและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๖๙ ลําดับที่ ๑

โครงการอบรมใหความรูแกนนําสุขภาพครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน คาจาง
พิเศษ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่
๑๔

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 5 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๓๗ ลําดับที่ ๒



โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 7 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ื อจ าย เป น เ งิน อุดหนุนหมู บ านตามโครงการพระราชดํ า ริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๗ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่  38
ลําดับที่ ๔

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 8 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ื อจ าย เป น เ งิน อุดหนุนหมู บ านตามโครงการพระราชดํ า ริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๘ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาที่  38
ลําดับที่ ๕

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 9 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ื อจ าย เป น เ งิน อุดหนุนหมู บ านตามโครงการพระราชดํ า ริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๙ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาที่  38
ลําดับที่ ๖

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 1 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ื อจ าย เป น เ งิน อุดหนุนหมู บ านตามโครงการพระราชดํ า ริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๑ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-



๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาที่  37
ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 6 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ื อจ าย เป น เ งิน อุดหนุนหมู บ านตามโครงการพระราชดํ า ริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๖ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาที่  38
ลําดับที่ ๓



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

คาใชสอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโครงการฝกอบรมให
โรคไขเลือดออก โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัด
นิทรรศการ พนหมอกควัน การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาองที่ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆคาปายประชาสัมพันธ
คาจัดซื้อยาและเวชภัณฑตางๆ คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย
คาพนหมอกควัน คาจางเหมาทําหมันสัตว น้ํายาฆาเชื้อโรค และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๑

โครงการการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ
การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของทีร่ะลึก
คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อ
วัคซีนและยาคุมกําเนิด คาจางเหมาทําหมันสัตว และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๒



โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
หมูบาน เชน การฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ แผนพับ
คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของที่ระลึก
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 –
2565) ป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๐ ลําดับที่ ๔

โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน เชน
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการฟนฟู
สุขภาพ คาจางทําวัสดุอุปกรณในการใชฟนฟูสุขภาพ คาจัดทําเอกสาร
สิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาใชจายในการฝกอบรมผู
ปฏิบัติหนาที่ในศูนย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม คาดอกไม คาของที่ ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จํา เปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๙

โครงการบิ๊กคลินนิ่งเดย จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโดย คาตอบแทน คารับรอง คากระดาษ เครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ
คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ 6



โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือใชในการบริหารจัดการปรับปรุงสวนหยอมในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคาจางเหมาในการจัดสวนหยอม
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม คาเมล็ดพืช กลาพืช วัสดุในการเพาะ
พันธุพืช กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
เพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 32 ลําดับที่ 3
โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและฝุนควัน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชนทํา
กิจกรรมแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน เชน การคัดแยกขยะ การใช
ถุงผาแทนพลาสติก การปนจักรยานแทนการใชจักรยานยนต
การลดการเผาใบไม ขยะ และการปลูกตนไม โดยจายเปนคาปาย
ประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คา ใชจ ายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน
พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๓๒ ลําดับที่ 2

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของที่ระลึก คากระดาษ
ค าปากกา ค าป า ยประชาสั ม พันธ แผ น พับ เอกสารความรู
คาใบเกียรติบัตร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่มและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๘



โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตวประจําหมูบาน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว
ประจําหมูบาน โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก
คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๓

โครงการรณรงคลดโลกรอน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชนทํา
กิจกรรมลดโลกรอน เชน การใชถุงผา การปนจักรยานแทนการใช
จักรยานยนต การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ และการปลูกตนไม
โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของที่ระลึก
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๗

โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3 Rs จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคา การจัดอบรมใหความรู ในเรื่องการจัดการขยะ
การทําปายประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การทําปาย
สัญลักษณบานที่เขารวมกิจกรรม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน เชน ถังทําปุย กระสอบแยกขยะ ถังแยกขยะชุมชน การ
อบรมการประดิษฐสิ่งของเหลือใช คาพาหนะในการศึกษาดูงาน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ 15



แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
คาใชสอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภยั จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห บําบัดความเดือดรอน และ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย โดยจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม เสื้อกันหนาว เครื่องนอน คายาและ
เวชภัณฑ อุปกรณการประกอบอาหาร อุปกรณการประกอบอาชีพ
พันธุสัตว พันธุพืช และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  แผนงานสังคมสงเคราะห หนาที่ 65
ลําดับที่ ๑



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,189,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,350,700 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,350,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,068,700 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงาน จํานวน ๓ อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหาร
งานชาง (ผูอํานวยการกองชาง)เงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ
๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางทั่วไป
จํานวน ๒ อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 773,000 บาท
คาตอบแทน รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติเทศบัญญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๓ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๔๑)
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิผูตรวจรายงานและ

ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมินตั้งจายจากเงินรายได
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน
- เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงานพนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงานฝาอันตรายเปนครั้งคราวหรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวาง
ปฏิบัติหนาที่



- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้ตั้งจายจากเงินรายได
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจา
ประจําพนักงานจางหรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
(ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานพนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานและลูกจางประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เ พ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถายการจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียงโทรทัศนหนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมปาย ยานพาหนะ
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้



(๔) คาจางเหมาบริการ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง

อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง ฯลฯเชนคาจางเหมาสูบน้ําคาบริการกําจัดปลวกคาลางอัด
ฉีดรถยนตคาของที่ระลึกตางๆคาจางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนไม
ประดับสวนหยอมสนามหญาหรือที่สาธารณะคาจางเหมาลางทําความ
สะอาดคาจางเหมาอ่ืนๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ินพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูที่ไดรับ
คําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวของ

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมการประชุมสัมมนาตางๆของ
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานทองถ่ินลูกจางประจําและ
พนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง น้ําดื่ม แผนพลาสติก อาคิริก แผงก้ันหอง ( พารทิชั่น )
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ  หนังสือ เอกสาร
วารสาร)แบบพิมพหมึกน้ําดื่ม ฯลฯ



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุเชน หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย
ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆที่เก่ียวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารเครื่องขยายเสียง ฯลฯสําหรับอาคารสํานักงาน
หรือสถานที่อ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนตแผนเหล็กเสาเหล็ก เหล็กเสนฯลฯสําหรับใชใน
การซอมแซมอาคารสํานักงานหรือสถานที่ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน กระดาษเขียน โปสเตอร
พูกันและสีฟลมฟลมสไลดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ ( วีดีโอเทป , แผน
ซีดี ) ภาพถายดาวเทียมรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่องฯ

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการปรับปรุงกลอง CCTV ภายในและโดยรอบสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวน 66,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบกลอง CCTV ภายในและโดยรอบ
สํานักงานเทศบาลแมทาชาง หมูที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. เครื่องบันทึกภาพ(DVR) ขนาด ๒๔ ชอง ระบบ HD ความ

ระเอียด ๔K มีฮารดดิสติดตั้งภายใน ๘TB จํานวน ๑ เครื่อง
๒. กลองชนิด BULLET ความละเอียด ๒ ลานพิกเซล ระบบ HD

Full Coller(ใหภาพสีเวลากลางวันกลางคืน) จํานวน ๖ ตัว
๓. กลองชนิด HD ความละเอียด ๔ ลานพิกเซล จํานวน ๑ ตัว
๔. กลองชนิด BULLET ความละเอียด ๔ ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบ รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป 2564



งานไฟฟาถนน รวม 2,369,100 บาท
งบลงทุน รวม 2,369,100 บาท

คาครุภัณฑ รวม 177,100 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ชุมชนธารอิงดอย หมูท่ี ๑ จํานวน 34,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงเสียงตามสาย ชุมชนธารอิงดอย หมูที่ ๑
มีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งลําโพงฮอรนขนาด ๑๕ นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา ๑๕๐ วัตตไลย
จํานวน ๘ ตัว
๒. สายสัญญาณเสียง ชนิดดรอปไวท ขนาด ๐.๐๙ ตร.มม. จํานวน

550 เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบ รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เ พ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หวงป
2564 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๔๕ ลําดับที่ ๓๑

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ จํานวน 26,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูที่ ๑
มีรายละเอียดดังนี้
๑.ติดตั้งลําโพงฮอรนขนาด ๑๕ นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา ๑๕๐ วัตตไลย
จํานวน ๘ ตัว
๒. สายสัญญาณเสียง ชนิดดรอปไวท ขนาด ๐.๐๙ ตร.มม. จํานวน
๓๐๐ เมตร
๓. ไมลโครโฟนพรอมขาตั้งโตะ ๑ ชุด
๔. เครื่องเลน DVD Player ๑ เครื่อง พรอมติดตั้งอุปกรณ
ประกอบ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หวงป 2564 บัญชีครุภัณฑ หนาที่  45
ลําดับที่ ๓๒



ครุภัณฑสํารวจ
โครงการปรับปรุงกลอง cctv  (สวนขยายระยะท่ี ๒)
ชุมชนธารอิงดอย หมูท่ี ๑

จํานวน 116,700 บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงกลอง CCTV (สวนขยายจากระยะที่ ๒) ชุมชน
ธารอิงดอย หมูที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
(ICT CCTV ๒๕ ก.ย. ๖๒ ขอ๒) จํานวน ๒ ตัว
๒. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ poE (poE L2 switch) ขนาด 8

ชอง (ICT CCTV ๒๕ ก.ย. ๖๒ ขอ ๑๒) จํานวน ๑ ตัว
๓. สายสัญญาณ ชนิด UTP CAT 5E OUTDOOR MASSAENGER

WIRE จํานวน ๒๕๐ เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบ รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป
๒๕๖๔ บัญชีครุภัณฑหนาที่ ๔๔ ลําดับที่ 29

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,192,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยโอทอป หมูท่ี 6 จํานวน 240,000 บาท
เพ่ือจายเปนคางานติดตั้งรั้วประตูเหล็ก ๑๑ ชุด และติดตั้งประตู
อลูมิเนียม ๓ ชุด และเทพ้ืน คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา
๓๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงาน
เคหะชุมชน หนาที่ ๑๗ ลําดับที่ ๕

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลําเหมืองแมขัก หมูท่ี7 จํานวน 450,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง
๓.๐๐ เมตร หนาบน ๐.๑๕ เมตร หนาลาง ๐.๓๕ เมตร ความยาว

๖๒.๐๐ เมตร ตั้งแตทอลอดเหลี่ยม คสล.ขามลําเหมืองแมขักจนถึง
สะพานชั่วคราวกอนถึงบานนายรัชชานนท ไชยชนะ รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป
๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่ เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๒๐ ลําดับที่ ๓



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 จํานวน 429,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  1
ขนาดปากกวาง ๑.๐๐ เมตร. ลึกเฉลี่ย  0.97  เมตร  หนา  0.12
เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร บริเวณขางบานนายสวิง จิมารส ถึงแนวรั้ว
บานรุงอรุณ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๗๖ ลําดับที่ ๑๑

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๑๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร
ตั้งแตบริเวณบานนางบัวแกว คลองแคลว ถึงบานนายประเสริฐ
คํามา รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ 16
ลําดับที่ ๒

โครงการกอสรางราวกันตกถนนสาย ชม.ถ.204-01 หมูท่ี 8 จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางราวกันตก ขนาดสูง  1.00 เมตร
ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร บริเวณถนนสาย ชม.ถ. ๒๐๔-๐๑ตั้งแตบานนาย
สุระกัน วัยภา ถึงสะพานแมขัก รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หวงป  2564 ยุทธศาสตร
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ป ร ะ ช า ช น
เชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๑๓ ลําดับที่ ๒

โครงการกอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ซอย 3
บานดง หมู 9

จํานวน 198,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางและปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย ๓ บานดง หมูที่ ๙ มีรายละเอียดดังนี้
ชวงที่ ๑ ปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกวาง

๐.๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร
ชวงที่ ๒ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกวาง 0.30

เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม 2 ชวง
๒๑๑.๐๐ เมตร(ฝงซาย) จากบริเวณหนาบานนางศรีบุตร ใจแข็ง
ถึงบริเวณหนาบานนางรําไพ ศรีวิไล



รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๒๓
ลําดับที่ ๓

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขางอาคาร
ศสมช. หมูท่ี 9

จํานวน 65,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขาง
อาคาร ศสมช. หมูที่ ๙ มีรายละเอียดดังนี้
ชวงที่ ๑ เทคอนกรีตฝาปดราง กวางเฉลี่ย  1.70 เมตร ยาว 29.40
เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๙.๙๘ ตารางเมตร
(ขางอาคาร ศสมช. หมูที่ ๙)
ชวงที่ ๒ เทคอนกรีตฝาปดรางกวาง  2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไมนอยกวา ๗๕.๐๐ ตารางเมตร
(ขางบานนายบุญเลิศ วิเศษ)
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565)เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๒๓
ลําดับที่ ๒

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
หมูท่ี 6

จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
หมูที่ ๖ มีรายละเอียดดังนี้
๑.งานติดตั้งประตูอะลูมิเนียมหองสมุดอาคารเรียนหลังใหม
๒.งานตอเติมหลังคากันสาด (โดม) ยาว 8.80 เมตร กวาง 2.00 เมตร
๓.งานรางระบายน้ําฝน ยาว ๗.๓๐ เมตร ระหวางอาคารหองครัว
กับอาคารหลังใหม
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง

กําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๑๗
ลําดับที่ ๖



โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักลําเหมืองลัวะ หมูท่ี 7 จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐๓ ทอน พรอมบอพัก 12
บอ ตั้งแตบานนายประธาน จักษุแกว จนถึงที่ดินนายมูล วงคคําเรือง
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง

กําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๑๙
ลําดับที่ ๒

โครงการวางทอพรอมบอพักขางศูนยโอทอป หมูท่ี 6 จํานวน 250,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด
๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๐๖๔ ทอน พรอมบอพัก  17
บอ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ 16
ลําดับที่ ๑

โครงการวางทอพรอมบอพักขางหอพัก หมูท่ี 8 จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้น 3  ขนาด
ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๓๐ ทอน ลําเหมืองขาง
หอพักบานกองยาวสุดสาย รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงาน
เคหะชุมชน หนาที่ ๒๑ ลําดับที่ ๒



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,488,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,488,000 บาท

คาใชสอย รวม 1,488,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 468,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๓๙๗ ลงวันที่ 9 กันยายน
๒๕๕๗ หนวยงานรับผิดชอบ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการจาง
เอกชน เพ่ือนําไปทิ้งบอขยะของเอกชน หนวยงานรับผิดชอบ(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ หนวยงานรับผิดชอบ(สํานักปลัดเทศบาล)



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 257,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 239,000 บาท
คาใชสอย รวม 239,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน จํานวน 54,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
การจัดนิทรรศการ การจัดงานวันผูสูงอายุ กิจกรรมประจําเดือน
ผูสูงอายุ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๖

โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน
ภายในหมูบาน/ชุมชน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร และคาใชจายอ่ืนๆ
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๖



โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตรพระราชา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเดินตามรอยพระบาท
ศาสตรพระราชา โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ ค าพาหนะ คาเชาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๓๓ ลําดับที่ ๒

โครงการธนาคารความดี จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการธนาคารแหงความดี
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๕

โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุ อุปกรณ ค าป าย ค าดอกไม กระเชาดอกไม ค าตกแต ง
สถานที่ ค าพาหนะ คาเชาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ ๙๘ ลําดับที่ ๔



โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรี จํานวน 5,000 บาท
เ พ่ือจ ายเปนค าใชจายในการดํา เนินการฝกอบรม เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจากสถานที่อ่ืน
มาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม ค าตกแต งสถานที่ ค าพาหนะ คา เช าที่ พัก ค าอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2564 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๙

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน( พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565)
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๘

โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557



ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๓

โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยาเมือง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๗

โครงการฝกอาชีพดานงานชางตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๔

โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่



คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๑

โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565)
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๒๐
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพเอกสาร
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๙๘ ลําดับที่

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจ ายเปนค าใชจายในการดํา เนินการฝกอบรม เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจากสถานที่
อ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปนคาตอบแทน
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ



เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๑๐

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ
โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง
คากระดาษและ เครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาที่พัก คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งขอชุมชน หนาที่ ๑๐๑
ลําดับที่ ๑๙

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยจายเปนเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๒



โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูคนดี ภายในหมูบาน/
ชุมชน เชน พอดีเดน แมดีเดน ผูสูงอายุดีเดน เยาวชนดีเดน ฯลฯ
โดยจายเปนคารับรอง คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก
คาโล คาประกาศนียบัตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
( พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
หนาที่ ๙๘ ลําดับที่ ๓

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาหรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจ าหนาที่ทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง ถ่ิน
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๗

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 5 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการรักษา
ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติดในหมูบาน
หมูที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
การบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนา ๓๙ ลําดับที่ ๒



โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติด
ในหมูบาน หมูที่ ๖ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หนา ๔๐ ลําดับที่ ๓

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติด
ในหมูบาน หมูที่ ๗ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หนา ๔๐ ลําดับที่ ๔

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 8 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติด
ในหมูบาน หมูที่ ๘ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หนา ๔๐ ลําดับที่ ๕

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 9 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติด
ในหมูบาน หมูที่ ๙ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หนา ๔๐ ลําดับที่ ๖



โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา
ยาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 1 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหายาเสพติด
ในหมูบาน หมูที่ ๑ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หนา ๓๙ ลําดับที่ ๑



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
คาใชสอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมทาชาง เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความ
พรอม เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ประจํา
สนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุด
กีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
ผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คา
พาหนะ คาที่พัก คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๖ ลําดับที่ ๒๑

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชางเพ่ือสรางความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท และเพ่ือ
สุขภาพประชาชน พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การจัดการแขงขันกีฬา
การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการ
แขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงิน
หรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คาริ้วขบวน
คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน



คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชา
และคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือที่ มท.
๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอ ๓.๒ การตั้งงบ
ประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ
เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และการตั้งงบประมาณ
รายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ (๒.๒.๑) การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๔ ลําดับที่ ๑๒

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระดับอําเภอหางดง

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กระดับอําเภอหางดง เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหมีความพรอม เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคาจัดพิธี
เปด-ปดการแขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนผูฝกสอน คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาพาหนะ คาทีพั่ก คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตาม
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 ขอ ๓.๒
การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และการตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง



และสมานฉันทของคนในชาติ (๒.๒.๑)การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๖ ลําดับที่ ๒๐

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับ
ตางๆ ตามโครงการ เพ่ือ พัฒนาทักษะการเลนกีฬาที่ถูกตอง พัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ เพ่ือสรางความ
สามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท และเพ่ือสุขภาพประชาชน พัฒนา
ส ง เสริ มการ กีฬา เ ช น กา รจั ดกา รแข ง ขัน กีฬา การ รณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปนคาผูควบคุม
ผูฝกสอน คาใชจายในการฝกซอมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
นักกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทนผูควบคุม
และผูฝกสอน คาอุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา
ถุงเทา ตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการ
แขงขันกีฬา คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชา
และคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือ
ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอ ๓.๒ การ
ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และการตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคนในชาติ (๒.๒.๑)การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ปรากฏในแผน

พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๕ ลําดับที่ ๑๔



คาวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เ พ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ
ไมแบตมินตัน ไมตีปงปอง ลูกวอลเลยบอล ลูกเปตอง ตาขาย
ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ตาขายเซปกตระกรอ ฯลฯ ใหแก
หมูบาน / ชุมชน กลุมหรือชมรมตางๆ หรือใชในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง



งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท

คาใชสอย รวม 405,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน
และครูภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ และเปนการรวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ินและครูภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
รวมถึงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การ
ฝกอบรม การประกวด มอบเกียรติบัตร โดยจายเปนคาจัดทําเกียรติ
บัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ หนาที่ ๑๐๓ ลําดับที่ ๖
โครงการธรรมะเพื่อประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการธรรมะเพ่ือประชาชน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมฟงธรรมเทศนา

การเทศนธรรม กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม การจัดคายคุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ โดยจายเปนพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาสถานที่
จัดงาน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คากรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล
คาเงินรางวัลหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร



คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาของที่ระลึก คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวง
ป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๒ ลําดับ

ที่ ๒
โครงการฝกอบรมภูมิปญญาทองถิ่นและประกวดผลงาน จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมและประกวดงาน
ใบตอง (สวยดอก บายศรี) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญา
ทองถ่ินดานอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินใหสืบทอดตอไป เชน การฝกอบรม การประกวด การจัด
นิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชา
ที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ ระลึก
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ ๑๐๖ ลําดับที่ ๑๙



โครงการรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาตางๆ
และประชาสัมพันธกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เชน การประชาสัมพันธ การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม
การจัดงานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา การจัดงานบวชบรรพชา
ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
พิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาของที่ระลึก คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียนพรรษาคาพาหนะ คาจัด
ริ้วขบวนและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๔ ลําดับที่ ๑๑

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
เข าพรรษา เ พ่ือส ง เสริ ม อนุ รั กษ ฟ น ฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน การแห
เทียนเขาพรรษา การหลอเทียน การจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา และวันสําคัญทางศาสนา โดยจายเปนพิธีทางศาสนา
คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาตกแตงเทียน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ ค า พิมพ เ อกสาร ค าป าย ค าสื่ อสิ่ ง พิมพ ต า งๆ ค า
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อ
เทียน คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ ๑๐๔ ลําดับที่ ๘



โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง(ดําหัวผูสูงอายุ) จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประเพณีปใหมเมือง (ดําหัว
ผูสูงอายุ) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน จัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ การตรวจสุขภาพ วัด
ความดัน  เบาหวานสงเสริมอาชีพ โดยจายเปนพิธีทางศาสนา เครื่อง
สักการะสําหรับรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ ปจจัยเครื่องไทยทาน คา
สถานที่ ตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาของที่ระลึก
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๓ ลําดับที่ ๔

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ดงพระเจานั่งโกน เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา

จัดกิจกรรมบวงสรวงเทวาอารักษ ผีขุนน้ํา ข้ึนเทาทั้ง ๔ เทศนธรรม
ปลาชอน ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ปลอยปลา จุดบั้งไฟบูชา
โดยจายเปนพิธีทางศาสนา ปจจัยเครื่องไทยทาน คาสถานที่ ตกแตง
จัดสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาของที่ระลึก
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจาย



อ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2564
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๓ ลําดับที่ ๕

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีย่ีเปงแมทาชาง จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ยี่ เปงแมทาชาง เ พ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน การจัดงาน
ประเพณี จัดการประกวดโคมยี่เปง กระทง ซุมประตูปา นางนพมาศ
หนูนอยนพมาศ ฝกอบรมใหความรู เ ก่ียวกับประเพณี การจัด
นิทรรศการ เก่ียวกับประเพณี กิจกรรมพิธีทางศาสนา โดยจายเปน
คารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด
คาตกแตง จัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัล ค า เงินหรือของรางวัล ค าจ าง เหมาจัดนิทรรศการ ค า
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัดริ้ว
ขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่
๑๐๓ ลําดับที่ ๓

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 120 ปของดีแมทาชาง จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมธรรม
ทองถ่ิน 120 ปของดีแมทาชาง เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู
สืบไปและเปนรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวใหกับทองถ่ินและระดับ
อําเภอหางดง เชน การจัดนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การจัดริ้วขบวนเพ่ือประสัมพันธศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน และประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว โดยจายเปน



คาวัสดุ อุปกรณจัดนิทรรศการ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดริ้ว ขบวน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทํา
ความสะอาด คาตกแตงจัดสถานที่ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๓๔ ลําดับที่ ๒

โครงการอุยสอนหลาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอุยสอนหลาน (ทําขาวแตน
ขนมจอก) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหาร
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหสืบทอดตอไป
เชน การฝกอบรม การจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาทีพั่ก
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห ว งป   2564
ป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๖
ลําดับที่ ๑๗



แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
คาใชสอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการธนาคารใบไม "เก็บใบไม ลดการเผา ลดหมอกควัน" จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา
ลดหมอกควัน” โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชนเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถังซีเมนต
ตลอดจนวัสดุที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํา
กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–2565)
หวงป ๒๕6๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก  แผนงานการ
เกษตร หนาที่ ๑๐๙ ลําดับที่ ๗

โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู รวมถึงเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกร เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๙
ลําดับที่ ๘



โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ค าของที่ ระลึกและคา ใชจ าย อ่ืนที่ จํ า เปน เ พ่ือใช ในการจัดทํ า
กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก  แผนงานการ
เกษตร หนาที่ ๑๐๗ ลําดับที่ ๒

โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตร
เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก
คาจัดซื้อตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
เกษตร หนาที่ ๓๕ ลําดับที่ ๑

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของที่ระลึก คาจัดซื้อตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการ
จัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๗ ลําดับที่ ๑



โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาดอกไม คาเมล็ดพืช กลาพืช วัสดุในการเพาะพันธุพืช กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํา
กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561
- ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๘ ลําดับที่ ๔

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุยหมัก จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรีย ชีวภาพ
โดยจายเปนคา ใชจายต าง ๆ เชน ค าตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย สื่อสิ่ ง พิมพตาง ๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถังซีเมนต
ตลอดจนวัสดุที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํา
กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๘ ลําดับที่ ๖

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของที่ระลึก คาจัดซื้อตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการ



จัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทอง ถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๓๕ ลําดับที่ ๒

คาวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไมดอก
ไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูก
ตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ สําหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบ



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,332,800 บาท

งบกลาง รวม 7,332,800 บาท
งบกลาง รวม 7,332,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและ
ผูกันตนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และหนังสือสํานักงาน
ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙/ว๘๑ ลงวันที่ 10
กรกฎาคม ๒๕๕๗

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,133,600 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แผนงานงบกลาง หนาที่ ๓๖ ลําดับ
ที่ ๑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๒๙๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,291,200 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๑ การ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แผนงานงบกลาง หนาที่ ๓๖ ลําดับที่
๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๒๙๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หวงป ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร

ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แผนงานงบกลาง หนาที่ ๓๖
ลําดับที่ ๓ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๒๙๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได เชนการเกิดสาธารณภัยตาง ๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย
วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจาย
นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว หรือเพ่ือปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจาย
จากเงินประเภทนี้

รายจายตามขอผูกพัน
เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจางในสังกัดซึ่ง
เปนผูประกันตน ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 450,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเวนประเภทพันธบัตร
เงินกู เงินที่มีผู อุทิศใหและเงินอุดหนุนไมตองนํามารวมคํานวณ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๐ ลงวันที่  14  สิงหาคม
๒๕๕๘ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙


