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ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

……………………………………..

ดวยเทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง ในการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕62 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕62 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.๒๕63 เรียบรอยแลว

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวมตอไป

ท้ังนี้  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง
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(5) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิสะสม จํานวน 3,940,800.00 บาท
(6) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิทนุสาํรองเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิกู ้ จํานวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน 457,000.00 บาท
(4) รายจา่ยทีจา่ยจากเงนิอดุหนุนทีรัฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จํานวน 25,800.00 บาท

งบลงทนุ 2,791,538.00 บาท
งบรายจา่ยอืน 0.00 บาท

งบบคุลากร 8,997,998.00 บาท
งบดําเนนิงาน 4,552,042.45 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จํานวน 22,346,208.46 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง 5,547,630.01 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนทัวไป 9,891,660.00 บาท
(2) เงนิอดุหนุนทีรัฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จํานวน 25,800.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 15,834,053.36 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 0.00 บาท
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 11,100.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต 527,457.40 บาท
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 198,446.91 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที 14 สงิหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจรงิ จํานวน 29,522,196.62 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 3,059,478.95 บาท

1.1.4 รายการทีไดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผกูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการทีไดก้นัเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนีผกูพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 9,387.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 31,019,496.33 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 11,621,180.08 บาท
1.1.3 เงนิทนุสาํรองเงนิสะสม จํานวน 12,951,516.55 บาท

              บดันีถงึเวลาทีคณะผูบ้รหิารของเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญัติ งบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่สภาเทศบาลตําบล
แมท่า่ชา้งอกีครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผูบ้รหิารเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้งจงึขอชีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึ1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยทัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที 14 สงิหาคม พ.ศ.2562 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินมสีถานะการเงนิ ดงันี

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00
2,697,444.00 2,783,472.22 -100.00

51,695.20 46,697.49 -100.00
268,681.00 276,142.41 -12.50
3,017,820.20 3,106,312.12

2,046.70 2,686.90 0.00
12,063.60 10,704.40 -16.67
293,820.00 380,850.00 14.29

220.00 220.00 50.00

1,170.00 1,360.00 0.00
500.00 0.00 0.00
3,984.00 1,078.00 100.00

0.00 4,500.00 -100.00

19,100.00 15,700.00 -33.33

6,920.00 6,970.00 -85.71

ปี 2560 ปี 2561
1,800.00 1,160.00 200.00
270.00 270.00 -33.33

รายงานประมาณการรายรบั

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

อําเภอ หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

ภาษีทีดนิและสิงปลกูสรา้ง 0.00 0.00 % 2,820,000.00
หมวดภาษอีากร

ภาษีบํารุงทอ้งที 43,852.00 28,000.00 % 0.00

ภาษีโรงเรอืนและทีดนิ 2,426,010.45 2,750,000.00 % 0.00

รวมหมวดภาษอีากร 2,769,445.45 3,058,000.00 3,065,000.00
ภาษีป้าย 299,583.00 280,000.00 % 245,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,066.10 3,000.00 % 3,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต

คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 214,920.00 350,000.00 % 400,000.00
คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัการควบคมุอาคาร 13,802.45 12,000.00 % 10,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,260.00 1,000.00 % 1,000.00

คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตังแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือ
การโฆษณา 200.00 200.00 % 300.00

คา่ปรับการผดิสญัญา 22,440.00 0.00 % 48,000.00
คา่ธรรมเนยีมอืน ๆ 520.00 0.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกจิการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 15,300.00 15,000.00 % 10,000.00

คา่ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏกิลู หรอืมลูฝอย 0.00 4,500.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการควบคมุอาคาร 1,340.00 1,000.00 % 3,000.00

คา่ใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรอืสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรอืพืนทีใด ซึงมพีืนทีเกนิ 200
ตารางเมตร

3,150.00 7,000.00 % 1,000.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสยีง 0.00 300.00 % 200.00



1,160.00 2,980.00 0.00
343,054.30 428,479.30

354,696.28 333,221.80 24.19
354,696.28 333,221.80

48,200.00 17,800.00 -90.00
60.00 130.00 -100.00

2,600.00 3,500.00 0.00
50,860.00 21,430.00

774,868.45 723,619.14 -11.43
7,365,940.75 7,431,725.57 4.17
1,772,536.15 1,981,738.64 29.41
268,586.27 206,166.56 11.11
751,909.02 0.00 0.00
1,812,012.26 2,978,935.24 36.63
30,484.07 27,436.19 0.00
23,313.54 23,105.27 50.00

4,535,063.00 3,958,853.00 -1.05

17,334,713.51 17,331,579.61

ปี 2560 ปี 2561

8,884,524.00 9,101,127.00 4.32

8,884,524.00 9,101,127.00
29,985,668.29 30,322,149.83

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

คา่ใบอนุญาตอืนๆ 90.00 3,000.00 % 3,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ
รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต 275,088.55 397,000.00 479,500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 451,280.29 201,300.00 250,000.00
ดอกเบีย 451,280.29 201,300.00 % 250,000.00

คา่ขายแบบแปลน 12,900.00 20,000.00 % 2,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืนๆ 3,700.00 3,500.00 % 3,500.00
คา่รับรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 55.00 200.00 % 0.00

หมวดภาษจีดัสรร
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 16,655.00 23,700.00 5,500.00

ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,116,861.60 7,200,000.00 % 7,500,000.00
ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละลอ้เลือน 396,784.98 700,000.00 % 620,000.00

ภาษีธรุกจิเฉพาะ 199,501.90 180,000.00 % 200,000.00
ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,726,688.42 1,700,000.00 % 2,200,000.00

ภาษีสรรพสามติ 1,558,229.80 2,510,480.00 % 3,430,000.00
ภาษีสรุา 724,418.33 0.00 % 0.00

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 24,209.53 20,000.00 % 30,000.00
คา่ภาคหลวงแร่ 25,295.44 20,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 15,115,635.00 17,237,820.00 18,856,000.00

คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีดนิ 3,343,645.00 4,907,340.00 % 4,856,000.00

เงนิอดุหนุนทัวไป สาํหรับดําเนนิการตามอํานาจหนา้ทีและ
ภารกจิถา่ยโอนเลอืกทํา 4,033,082.00 10,682,180.00 % 11,144,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป

รวมทกุหมวด 22,661,186.29 31,600,000.00 33,800,000.00
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทวัไป 4,033,082.00 10,682,180.00 11,144,000.00
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ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

อําเภอ หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

ภาษีทีดนิและสิงปลกูสรา้ง 0.00 0.00 % 2,820,000.00
หมวดภาษอีากร

ภาษีบํารุงทอ้งที 43,852.00 28,000.00 % 0.00

ภาษีโรงเรอืนและทีดนิ 2,426,010.45 2,750,000.00 % 0.00

รวมหมวดภาษอีากร 2,769,445.45 3,058,000.00 3,065,000.00
ภาษีป้าย 299,583.00 280,000.00 % 245,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,066.10 3,000.00 % 3,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต

คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 214,920.00 350,000.00 % 400,000.00
คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัการควบคมุอาคาร 13,802.45 12,000.00 % 10,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,260.00 1,000.00 % 1,000.00

คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตังแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือ
การโฆษณา 200.00 200.00 % 300.00

คา่ปรับการผดิสญัญา 22,440.00 0.00 % 48,000.00
คา่ธรรมเนยีมอืน ๆ 520.00 0.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกจิการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 15,300.00 15,000.00 % 10,000.00

คา่ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏกิลู หรอืมลูฝอย 0.00 4,500.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการควบคมุอาคาร 1,340.00 1,000.00 % 3,000.00

คา่ใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรอืสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรอืพืนทีใด ซึงมพีืนทีเกนิ 200
ตารางเมตร

3,150.00 7,000.00 % 1,000.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสยีง 0.00 300.00 % 200.00
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774,868.45 723,619.14 -11.43
7,365,940.75 7,431,725.57 4.17
1,772,536.15 1,981,738.64 29.41
268,586.27 206,166.56 11.11
751,909.02 0.00 0.00
1,812,012.26 2,978,935.24 36.63
30,484.07 27,436.19 0.00
23,313.54 23,105.27 50.00

4,535,063.00 3,958,853.00 -1.05

17,334,713.51 17,331,579.61

ปี 2560 ปี 2561

8,884,524.00 9,101,127.00 4.32

8,884,524.00 9,101,127.00
29,985,668.29 30,322,149.83

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

คา่ใบอนุญาตอืนๆ 90.00 3,000.00 % 3,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ
รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต 275,088.55 397,000.00 479,500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 451,280.29 201,300.00 250,000.00
ดอกเบีย 451,280.29 201,300.00 % 250,000.00

คา่ขายแบบแปลน 12,900.00 20,000.00 % 2,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืนๆ 3,700.00 3,500.00 % 3,500.00
คา่รับรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 55.00 200.00 % 0.00

หมวดภาษจีดัสรร
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 16,655.00 23,700.00 5,500.00

ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,116,861.60 7,200,000.00 % 7,500,000.00
ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละลอ้เลือน 396,784.98 700,000.00 % 620,000.00

ภาษีธรุกจิเฉพาะ 199,501.90 180,000.00 % 200,000.00
ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,726,688.42 1,700,000.00 % 2,200,000.00

ภาษีสรรพสามติ 1,558,229.80 2,510,480.00 % 3,430,000.00
ภาษีสรุา 724,418.33 0.00 % 0.00

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 24,209.53 20,000.00 % 30,000.00
คา่ภาคหลวงแร่ 25,295.44 20,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 15,115,635.00 17,237,820.00 18,856,000.00

คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีดนิ 3,343,645.00 4,907,340.00 % 4,856,000.00

เงนิอดุหนุนทัวไป สาํหรับดําเนนิการตามอํานาจหนา้ทีและ
ภารกจิถา่ยโอนเลอืกทํา 4,033,082.00 10,682,180.00 % 11,144,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป

รวมทกุหมวด 22,661,186.29 31,600,000.00 33,800,000.00
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทวัไป 4,033,082.00 10,682,180.00 11,144,000.00



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00
2,697,444.00 2,783,472.22 -100.00

51,695.20 46,697.49 -100.00
268,681.00 276,142.41 -12.50
3,017,820.20 3,106,312.12

2,046.70 2,686.90 0.00
12,063.60 10,704.40 -16.67
293,820.00 380,850.00 14.29

220.00 220.00 50.00

1,170.00 1,360.00 0.00
500.00 0.00 0.00
3,984.00 1,078.00 100.00

0.00 4,500.00 -100.00

19,100.00 15,700.00 -33.33

6,920.00 6,970.00 -85.71

ปี 2560 ปี 2561
1,800.00 1,160.00 200.00
270.00 270.00 -33.33

รายงานประมาณการรายรบั

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

อําเภอ หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

ภาษีทีดนิและสิงปลกูสรา้ง 0.00 0.00 % 2,820,000.00
หมวดภาษอีากร

ภาษีบํารุงทอ้งที 43,852.00 28,000.00 % 0.00

ภาษีโรงเรอืนและทีดนิ 2,426,010.45 2,750,000.00 % 0.00

รวมหมวดภาษอีากร 2,769,445.45 3,058,000.00 3,065,000.00
ภาษีป้าย 299,583.00 280,000.00 % 245,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,066.10 3,000.00 % 3,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต

คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 214,920.00 350,000.00 % 400,000.00
คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัการควบคมุอาคาร 13,802.45 12,000.00 % 10,000.00

คา่ธรรมเนยีมเกียวกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,260.00 1,000.00 % 1,000.00

คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตังแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิเพือ
การโฆษณา 200.00 200.00 % 300.00

คา่ปรับการผดิสญัญา 22,440.00 0.00 % 48,000.00
คา่ธรรมเนยีมอืน ๆ 520.00 0.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกจิการทีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 15,300.00 15,000.00 % 10,000.00

คา่ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏกิลู หรอืมลูฝอย 0.00 4,500.00 % 0.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการควบคมุอาคาร 1,340.00 1,000.00 % 3,000.00

คา่ใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรอืสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรอืพืนทีใด ซึงมพีืนทีเกนิ 200
ตารางเมตร

3,150.00 7,000.00 % 1,000.00

คา่ใบอนุญาตเกียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสยีง 0.00 300.00 % 200.00
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รายรบัจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

คา่ใบอนุญาตอืนๆ 90.00 3,000.00 % 3,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ
รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนุญาต 275,088.55 397,000.00 479,500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 451,280.29 201,300.00 250,000.00
ดอกเบีย 451,280.29 201,300.00 % 250,000.00

คา่ขายแบบแปลน 12,900.00 20,000.00 % 2,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืนๆ 3,700.00 3,500.00 % 3,500.00
คา่รับรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 55.00 200.00 % 0.00

หมวดภาษจีดัสรร
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 16,655.00 23,700.00 5,500.00

ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,116,861.60 7,200,000.00 % 7,500,000.00
ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละลอ้เลือน 396,784.98 700,000.00 % 620,000.00

ภาษีธรุกจิเฉพาะ 199,501.90 180,000.00 % 200,000.00
ภาษีมลูคา่เพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,726,688.42 1,700,000.00 % 2,200,000.00

ภาษีสรรพสามติ 1,558,229.80 2,510,480.00 % 3,430,000.00
ภาษีสรุา 724,418.33 0.00 % 0.00

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 24,209.53 20,000.00 % 30,000.00
คา่ภาคหลวงแร่ 25,295.44 20,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 15,115,635.00 17,237,820.00 18,856,000.00

คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีดนิ 3,343,645.00 4,907,340.00 % 4,856,000.00

เงนิอดุหนุนทัวไป สาํหรับดําเนนิการตามอํานาจหนา้ทีและ
ภารกจิถา่ยโอนเลอืกทํา 4,033,082.00 10,682,180.00 % 11,144,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป

รวมทกุหมวด 22,661,186.29 31,600,000.00 33,800,000.00
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทวัไป 4,033,082.00 10,682,180.00 11,144,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.2563
เทศบาลตําบลแมทาชาง

อําเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 33,800,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รวม 10,359,130 บาท
งบบุคลากร รวม 6,986,300 บาท

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

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๒๗,๖๐๐ บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี (จํานวน ๒ คน)
จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓๐,๔๔๐ บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี

จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก

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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี

จํานวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ 4,000  บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี (จํานวน ๒ 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 12 เดือน
ในอัตราเดือนละ ๑๒,๔๒๐ บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒ เดือน
(จํานวน ๙ คน) ในอัตราเดือนละ ๙,๖๖๐ บาท
- เลขานุการสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๙,๖๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,360,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา

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

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง

นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ) เงินประจําตําแหนง
ในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) ในอัตรา
เดือนละ 3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 191,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจางใหแก
ลูกจางประจํา จํานวน ๑ อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,285,200 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 174,000 บาท
(๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป



งบดําเนินงาน รวม 3,177,830 บาท
คาตอบแทน รวม 700,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 530,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ  ขอบัญญัติ
หรือกฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.
2513และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
-เพ่ือจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่ง
มาชวยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่งคง
ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๓๖๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบคุมงาน
-เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงาน พนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงาน ฝาอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุ
ระหวางปฏิบัติหนาที่
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจายไดตาม

ประเภทรายจายนี้
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือ ผูมีสิทธิไดรับตามที่
ระเบียบ กฎหมายกําหนด (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ)
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทองถ่ิน

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา และคาตอบแทน
ของคณะกรรมการตางๆในการประชุมสภา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได



คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และ

ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 1,662,830 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 566,000 บาท
(๑) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การ
จางทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน คา
ลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในสื่อประเภทตางๆเชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ
วารสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมทั้งคาธรรมเนียมปาย
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน และ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(๔) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําป วดีีทัศน วีดีโอเทป ปายประชา
สัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๕) คาถายเอกสาร

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร ที่เก่ียวกับการดําเนินการ
หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
(๖) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ
อยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาของที่ระลึก
ตางๆ คาจางเหมา ดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม



สนามหญา หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทําความสะอาด
ถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล และคาจางเหมา
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้
(๗) คาเชาพ้ืนที่สําหรับจัดทําเว็บไซต

เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนที่สําหรับจัดทําเว็บไซต
(Website) เปนราคาตอป

(๘) คาจดทะเบียนเว็บไซต
เพ่ือจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซต(Website)

Domain name เปนราคาตอป
(๙) คาเชาที่ดิน

เพ่ือจายเปนคาเชาที่ดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล เปนราคาตอป
(๑๐) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบล

แมทาชาง ที่มีลักษณะการใชงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการ
กอใหเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง ที่มีลักษณะการใชงานที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 56,830 บาท
๑. ค ารั บรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุ คคล
เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน รวมทั้งเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายที่
เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืนที่จําเปนตอง
จายเก่ียวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ฯลฯ เชน คาอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง



และคาบริการอ่ืนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑ ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๓. คาจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปย
มหาราชฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ
คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ
ปายสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุม พวงมาลา คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวงดุริยางคและคาใชจาย
อ่ืนที่จําเปน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) หวงป2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 53
ลําดับที่ ๕

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

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

คาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาล เพ่ือสรางชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของทางราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดี
ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่  55 ลําดับที่ 12

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง และผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการ
เพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ



ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคา ใชจาย อ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเ พ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทองถ่ิน คาประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปก คร อ งส ว นท อ ง ถ่ิ น พ . ศ . ๒๕ ๔ ๒ แ ล ะต าม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวันที่ 6
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ ง
ท อ ง ถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาท อง ถ่ิน (พ .ศ .๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่  57
ลําดับที่ ๒๐

คาพวงมาลัย กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย กระเชาดอกไม กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา เพ่ือใชในงาน พิธีศาสนา พิธีตางๆ หรืองานกิจการ
ของทองถ่ิน

คาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนา
ตางๆ ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน
ทองถ่ิน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการการดําเนนิงานของศูนยขอมูลขาวสารและ
รับเรื่องรองทุกข

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการดําเนินการศูนยขอมูล
ขาวสารและรับเรื่องรองทุกข ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดย
จายเปนคากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับ
เรื่องราวรองทุกข คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
คาวัสดุอุปกรณ ตูเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๔ ลําดับที่ ๘



โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับทองถ่ิน ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจาย
เปนคากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ แบบฟอรมรับ
เรื่องราวรองทุกข คาประชาสัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
คาวัสดุอุปกรณ ตูเอกสาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๖ ลําดับที่ ๑๕

โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบัน
สําคัญของชาติ เชน การจัดกิจกรรมอบรม ใหความรูเก่ียวกับ
การปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติ การ
ประชาสัมพันธความสําคัญสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญ
ของชาติ ใหประชาชนทราบทางสื่อตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ .ศ .๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) ห วงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๖ ลําดับที่ ๑๖

โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับ
การปอง กันการทุจริตแกผู บริหาร สมาชิกและพนักงาน
เทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร ค าวัสดุ อุปกรณ ค าป าย ค าดอกไม กระเช า
ดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๙ ลําดับที่ ๔



โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน

จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทน
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๙ ลําดับที่ ๓

โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล เพ่ือสราง
ชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๕ ลําดับที่ ๑๑

โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยา
เสพติด โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเ ขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร ค าวัสดุ อุปกรณ ค าป าย ค าดอกไม กระเช า
ด อ ก ไ ม ค า ต ก แ ต ง ส ถ า น ที่ ค า พ า ห น ะ ค า เ ช า ที่ พั ก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่
๕๗ ลําดับที่ 21



โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของ
ผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
สําหรับการทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.(2561-2565) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป
หนาที่ ๕๘ ลําดับที่ ๑

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชการไดตามปกติ

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

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง น้ําดื่มแผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก แผง
ก้ันหอง (พารทิชั่น) มานบังแสง ผามาน ตูเอกสาร โตะพับ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ  (หนังสือพิมพ หนังสือ
เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชใน
กิจการของเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ื อจ า ย เป น ค า วั ส ดุ ไฟฟ า และวิ ทยุ เ ช น หลอด ไฟฟ า
ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา
อุปกรณตางๆที่เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ สําหรับอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือ
สถานที่อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ



วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคาร สํานักงาน
หรือสถานที่ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟลมกรองแสง ฯลฯ สําหรับ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถกูภัย รถยนต รถตู รถจักรยานยนต
และยานพาหนะอ่ืนๆ

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

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหาม
คนเจ็บ ยา เวชภัณฑ เคมีภัณฑตาง ๆสําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมี
ดับเพลิงที่หมดอายุ และวัสดุอ่ืนที่จําเปน

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผน
กรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก ขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนตองใช เชน มิเตอรน้ํา มิเตอร
ไฟฟา ตระแกรงกันสวะ หัววาลวปด - เปดแกส ฯลฯวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ

คาสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูก
สรางอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบ



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับใชในสํานักงาน และอาคารหรือ
สถานที่อ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
หรือโทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร และคาใชจาย
เก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL)

งบลงทุน รวม 105,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 105,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 14,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน ๑ ตัว

- สามารถดูดฝุนและน้ํา
- เปนราคาพรอมอุปกรณ

เปนครุภัณฑที่ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ธันวาคม ๒๕๖๑ ลําดับที่ ๑๐.๑๐.2 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) บัญชีครุภัณฑ หนา ๑๑5 ขอ ๑

คาจัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 49,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ๑ เครื่อง

- แบบตัดละเอียด
- ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายข้ันต่ําตอครั้ง
- ขนาดกระดาษหลังทําลายความกวางระหวาง 3-4

มิลลิเมตรและความยาวระหวาง ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ
ธันวาคม ๒๕๖๑ ลําดับที่ ๑๐.๔ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) บัญชีครุภัณฑ หนา ๑๑๖ ขอ ๘



คาจัดซ้ือตูเก็บแฟมแบบชอง จํานวน 3,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อตูเก็บแฟมแบบชอง จํานวน ๑ ตู

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟมแบบชอง จํานวนไมนอย
กวา ๒๐ ชอง ขนาด ๒ ชั้น จาํนวน ๑ ตู เปนครุภัณฑที่ตั้งจาย
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามราคา
ทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความเหมาะสม
แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) บัญชีครุภัณฑ หนา ๑๑๖ ขอ ๕

คาจัดซ้ือพัดลมโคจร จํานวน 32,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน ๑๓ ตัว

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา
๑๘ นิ้ว จํานวน ๑๓ ตัว เพ่ือใชบริการประชาชน เปนครุภัณฑ
ที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป
ตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรง
ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –256๕)
บัญชีครุภัณฑ หนา ๑๑๖ ขอ ๗

คาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน 6,000 บาท
(๑) คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จาํนวน ๓ ตัว

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา
๑๘ นิ้ว จํานวน ๓ ตัว เพ่ือใชบริการประชาชน เปนครุภัณฑที่ตั้ง
จายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตาม
ราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรง
ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –2565)
บัญชีครุภัณฑ หนา ๑๑๖ ขอ ๖



งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2563
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหางดง ตามโครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561 – 2565) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหาร
งานทั่วไป หนาที่ 110 ลําดับที่  1

จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563

จํานวน 40,000 บาท

เ พ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
ตามโครงการจัด งานพระราช พิธี และประ เพณี ท อง ถ่ิน
ประจําป ๒๕๖๓(รายละเอียดตามโครงการ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป   2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๑๑1 ลําดับที่ ๒

โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
ตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่  44 ประจําป
๒๕๖๓ (รายละเอียดตามโครงการ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป หนาที่ ๑๑๑ ลําดับที่ ๓



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

คาใชสอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ เชน
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเทศบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คา
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนๆที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป หนาที่ ๕๓ ลําดับที่ ๔

โครงการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูล
เทศบาลตําบล ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลของประชาชน จัดทําแผนที่
หมูบาน เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๔ ลําดับที่ ๗

โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขา
ประกวด เชน การประกวดดานสิ่งแวดลอม การประกวดดาน
สาธารณสุข การประกวดดานธรรมภิบาล ฯลฯ คาตอบแทน
พิธีกร คากระดาษและเครื่อง เ ขียน แบบพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาพิมพ เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่ งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย



เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๕ ลําดับที่ ๑๓

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจาย
เปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
ใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
ลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คา
ปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๓ ลําดับที่ ๖

โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โดย
จายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
ใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏ
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป   2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๕ลําดับที่ ๑๔

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน โดยจายเปน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับใหบริการ
ประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัด
ขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียงคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนา



ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป หนาที่ ๕๔ ลําดับที่ ๑๐

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเมินผลการทํางานของ
เทศบาล เชนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาล โดยจางสถานศึกษาเปนผูประเมิน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหนังสือ มท
๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ เปนตน โดยจายเปน
คาจางเหมาสถานศึกษา และคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนสําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ ๕๔ ลําดับที่ ๙



งานบริหารงานคลัง รวม 2,249,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,732,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,732,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,532,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน ๔ อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานการคลัง(ผูอํานวยการกองคลัง) เดือนละ 3,500
บาท หรือตามสิทธิ ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 134,900 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑ อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน ๑ อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 489,000 บาท
คาตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 145,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับตามเงินตามหลักเกณฑการจาย
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรือ
งานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ



คาใชสอย รวม 264,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

คาลงทะเบียน จํานวน 14,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุม
สัมมนาตางๆ ของ พนักงานเทศบาล รวมทั้งคาธรรมเนียม
ปายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน และ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการจางเหมาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเพ่ือรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จํานวน 200,000 บาท

- สํารวจขอมูลภาคสนาม
- ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หนาที่ 57 ลําดับที่ 22

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

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

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ สํานักงาน  เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง น้ําดื่ม แผนพลาสติก แผนพลาสติก อาคิลิก
แผงก้ันหอง ( พารทิชั่น ) สิ่ งพิมพที่ ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ
หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ



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

งบลงทุน รวม 27,400 บาท
คาครุภัณฑ รวม 27,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 7,500 บาท
๑. คาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน  3  ตัว
ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท

-รับน้ําหนักได ๑๐๐ กิโลกรัม
-มีพนักพิง มีที่พักแขน
-มีลอ

เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งสามารถหา
ซื้อไดทั่วไปตามราคา ทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการ
ใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลังงาน
แข็งแรง ทนทานปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่
๒๐

คาจัดซ้ือตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท
๑. คาจัดซื้อตูเหล็ก

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.)
จํานวน ๒ ตูๆละ ๕,๕๐๐ บาทมีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ ๓ ชิ้น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม  2561
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๙



ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบท่ี 1

จํานวน 8,900 บาท

๑.เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่1 (28 หนา/นาที)

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28

หนา ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสายWi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวง
ป ๒๕๖๓ บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๘ ลําดับที่ ๒๑



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

คาใชสอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในโครงการการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเบื้องตน เชน ไฟไหม, อุทกภัย , วาตภัย, ภัยแลง,
ภัยหนาว เปนตน ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือ
การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
2565) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิง
รุก แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่
๕

โครงการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร) (กิจกรรม
ฝกอบรมทบทวนและการซักซอมแผนงานปองกันอัคคีภัย)
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง
เจาหนาที่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา
หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่ ๗



โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมหลักสูตรฝกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนที่หนวยงานทางราชการเปนผูจัด
ฝกอบรม คาสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือน(อปพร.) เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน,
คาพาหนะการปฏิบัติงานฯลฯ รวมถึงกิจกรรมใหความรูแก
ประชาชน เยาวชน และเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง เก่ียวกับการปองกันภัยจากสาธารณภัยตางๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่ ๔
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุและใหบริการประชาชนในงาน
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันลดอุบัติ เหตุและ
ใหบริการประชาชนในงานเทศกาลสําคัญ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก และคาใชจาย อ่ืนที่จํา เปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน หนาที่ ๖๗ ลําดับที่ ๖

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกัน
ภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ฯลฯ ที่
อาจเกิดข้ึนในสํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก
เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลมีความรูและมีทักษะในการเอาตัวรอด
และชวยเหลือบุคคลในกรณีที่เกิดภัยข้ึนภายในสํานักงานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก



ค า ธรรมเนี ยมและลงทะเบียน ค าพาหนะ ค า เช าที่ พั ก
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ และผูมาชวยปฏิบัติงาน
คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนาที่
๖๖ ลําดับที่ ๑

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน เพ่ือใหประชาชน
มีความรูและมีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคลอ่ืนได
ในกรณีที่ เ กิดสาธารณภัยข้ึนภายในพ้ืนที่ โดยจายเปนคา
ตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
พาหนะ คาเชาที่พัก คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ และ
ผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน หนาที่ ๖๖ ลําดับที่ ๒



แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,595,570 บาท
งบบุคลากร รวม 2,254,070 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,254,070 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,032,180 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงาน จํานวน ๓ อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
(๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง นักบริหาร
การศึกษา ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,069,890 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,594,300 บาท
คาตอบแทน รวม 305,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงาน พนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ไดตามระเบียบฯ



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและ

ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตาม
ระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 1,455,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
(๑) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การ
จางทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอเทป วีดีทัศน
คาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

(๔) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ดานการศึกษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารดานการศึกษา เชน แผนพับ ใบปลิว วีดีทัศน
วีดีโอเทป ปายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๕) คาถายเอกสาร

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร ที่เก่ียวกับการดําเนินงานดาน
การศึกษา
(๖) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ
อยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพ่ีเลี้ยง
เด็กเพ่ือชวยผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาจางเหมาผูชวยนักวิชาการ
ศึกษา คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีด
รถยนต คาจางเหมาจัดทําของขวัญของที่ระลึกตางๆ คาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม สนามหญา
หรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจาง
เหมาอ่ืนๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่และสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงาน
จางและผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการ
เพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )
พ.ศ. ๒๕๕๙

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนา
ตางๆ ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน
ทองถ่ิน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืน
ใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

โครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบานวิชาการ ผลงานครูและ
นักเรียน

จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบาน
วิชาการ ผลงานครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร
สื่อการเรียนรู ผลงานของครูและเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สรางเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดกลาแสดงออก ดานการแสดงบนเวที
เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหผูปกครอง
ชุมชน ไดมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนา
การศึกษาเปนขวัญกําลังใจใหกับนักเรียน เกิดความมุงมั่นที่จะ
ศึกษาในระดับสูงข้ึนตอไป โดยจายเปนคารับรอง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คา
ตกแตง จัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ



คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัด
ริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป  2563 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา
หนาที่ 62 ลําดับที่ ๑๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ศพด.ทต.แมทาชาง จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชางมีความเหมาะสม ปลอดภัย เปน
แหลงเรียนรูและเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็ก เชน จัดซื้อหญา
เทียมปูสนามเด็กเลน หรือบริเวณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จัดซื้อดอกไม ตนไม จัดสวนหยอม วัสดุ อุปกรณที่ใชสําหรับปรับ
ภูมิทัศนในศูนยใหเหมาะกับการเรียนรู ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา
หนาที่ 60 ลําดับที่ ๒

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก เทศบาลตํ าบลแม ท า ช า ง โ ดยจ าย เป น
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ 63
ลําดับที่ ๑๖



โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสงเสริมใหเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลง มี
ความกตัญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
หลักศาสนาที่ตนนับถือโดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๓ ลําดับที่ ๑๕

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา
หนาที่ 61 ลําดับที่ ๕

โครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการและ
จัดนิทรรศการผลงาน

จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงนักเรียนเขารวมการ
แข ง ขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสื่อการเรียนรู ผลงานของครูและเด็ก
นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดกลา
แสดงออก ดานการแสดงบนเวที เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจาย
เปนคารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเครื่องเสียง เต็นท เวที



คาจางเหมาทําความสะอาด คาตกแตง จัดสถานที่ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและคาใชจายใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
พิธีกร คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565)
หวงป  2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ 63 ลําดับที่ ๑๒

โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง

จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงใหเด็กได
เรียนรูการใชชีวิตแบบพอเพียงไมฟุงเฟอ รูจักแบงปนและอด
ออม โดยจายเปนคาตางๆ เชน คาปายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณในการจัดทําเก่ียวกับการเกษตร คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาหนังสือ แผนพับ คาปรับภูมิทัศน
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง ถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ 62
ลําดับที่ ๘

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 870,300 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาการศึกษาเรียนรูในระบบ (ข้ันพ้ืนฐาน)หรือ นอกระบบ
หรือศึกษาเรียนรูตามอัธยาศัย คาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู การจัดระบบรถโรงเรียน การสนับสนุนวัสดุการศึกษา
การเรียนการสอน การจัดเก็บ สํารวจ บันทึกและวิเคราะห
ขอมูลการศึกษา คาจัดซื้ออาหารกลางวัน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน



ผูมาชวยปฏิบัติงาน คาวัสดุการศึกษา คาจัดการเรียนการสอน
คาสื่อการเรียนการสอน คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเชา
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระดาษ
เครื่องเขียนและแบบพิมพ คาเงินรางวัล ของรางวัล คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหาร
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
หวงป ๒๕๖3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาที่ ๖๑ ลําดับที่ ๔
๓.๑ คาจัดซื้ออาหารกลางวัน รวม ๕๕๙,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 20 บาท
จํานวน ๒๔๕ วัน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓.๒ คาจัดการเรียนการสอน รวม ๑๘๗,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุ
คอมพิวเตอร เครื่องเลนสนาม สื่อการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลง
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู
และอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไดรับอัตราคน
ละ ๑,๗๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
๓.๓ คาหนังสือเรียน รวม ๒๒,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนใหแกเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๓ -๕ ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชางตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓.๔ คาอุปกรณการเรียน รวม ๒๒,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายใหกับผูปกครองสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ ๓ -๕ ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
เพ่ือนําไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จําเปนตองใชในการเรียน
การอสนไดตามความตองการใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวง
อายุ ไดแก สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไรสารพิษ กระดาษ สมุด



ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เปนตน ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๕ คาเครื่องแบบนักเรียน รวม ๓๓,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายใหกับผูปกครองสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ ๓ -๕ ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
เพ่ือนําไปเลือกซื้อเครื่องแบบผู เรียนตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๖ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวม ๔๗,๐๐๐ บาท

เพ่ือจายคาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเด็กปฐมวัย
(อายุ๓-๕ป)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
ประกอบดวย
๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยฟนสวย

สุขภาพดี โดยการฝกอบรมใหความรูแกผูปกครอง และนักเรียนใน
การดูแลสุขภาพฟน มีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคฟนผุในเด็ก
ผูปกครองไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพปากและ
ฟนของลูก และเพ่ือใหเด็กดูแลสุขภาพฟนไดดวยตนเองโดยจาย
เปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน

จํานวน 10,000 บาท



พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หวง
ป  2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา หนาที่  63 ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 729,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ สํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง น้ําดื่ม แผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก
แผงก้ันหอง ( พารทิชั่น ) สิ่ งพิมพที่ ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ (หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ
หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการของเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ถาน

ไฟฉายปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณ
ตางๆที่เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
สําหรับอาคารสํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ชุดถาดหลุม ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 479,000 บาท
๑. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน ๒๖๐ วัน รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท .๐๘๑๖.๒/ ว๓๘๘๖ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ใหแกเด็กนักเรียน
ที่เรียนในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน รวม 269,000 บาท
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.
๐๘๑๖.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562



วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต แผนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมอาคารสํานักงาน
หรือสถานที่ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหาม
คนเจ็บ ยา เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย ปรอทวัดไข
เคมีภัณฑตาง ๆ สําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมีดับเพลิงที่หมดอายุและ
วัสดุอ่ืนที่จําเปน

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอกไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
สําหรับปรับปรุงภูมิทัศนบริหารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ( วีดีโอเทป, แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผน
กรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรีประเภทตางๆ เชน เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง วงโยธวาทิตสําหรับเด็กนักเรียน ,
เครื่องดนตรีไทยสากล อุปกรณสําหรับใชประกอบเครื่องดนตรี
เชน สายเปา สายกีตา เปนตน และเครื่องดนตรีอ่ืนที่จําเปนใน
การจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สาํหรับอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก ทต.แมทาชาง
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม สาํหรับอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.แมทาชาง

จํานวน 15,000 บาท



รวม 187,200 บาท

คาครุภัณฑ รวม 187,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 16,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด
118 X 87 X 40 เซนติเมตร  จํานวน  4  ตู เ พ่ือใชในการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งสามารถหา
ซื้อไดทั่วไปตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใช
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัด พลังงาน
แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๖ ลําดับที่ ๑๒

คาจัดซ้ือโตะวางของ จํานวน 24,000 บาท
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะวางของ ขนาด 50x60x45
เซนติเมตร จํานวน ๑๕ ตัวๆละ 1,600 บาท เปนครุภัณฑที่ตั้ง
จายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตาม
ราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความ
เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่

๑๑๖ ลําดับที่ ๑๑
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 55,000 บาท

-เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV ) แบบ Smart TV
ขนาด ๕๕ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
-ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) ไมนอยกวา
๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล
-ขนาดจอภาพไมต่ํากวา ๕๕ นิ้ว
-แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-ชองตอ HDMI ไมนอยกวา ๒ ชอง เพ่ือการเชื่อตอ สัญญาณ
ภาพและเสียง
-ชองตอ USB ไมนอยกวา ๑ ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง
และภาพยนตร
-มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว



ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป ๒๕๖๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๓

คาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 32 นิ้ว

จํานวน 19,000 บาท

เพ่ือจัดซือ้โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบSmart TV ขนาด
๓๒ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
-ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) ไมนอยกวา
๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
-ขนาดจอภาพไมต่ํากวา ๓๒ นิ้ว
-แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-ชองตอ HDMI ไมนอยกวา ๒ ชอง เพ่ือการเชื่อตอ สัญญาณ
ภาพและเสียง
-ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
-มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป ๒๕๖๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๔

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  2 เครื่อง
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) เพ่ือใชกิจกรรมการเรียน
การสอนใชสําหรับจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก
(๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา

๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย
-หนวยประเมินผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา
๑๒ MB
-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้



๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําไมนอยกวา ๒ GB หรือ
๒) มีหนวยประเมินผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB
หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา ๘ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๒๔๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-
T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา ๓ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 2
๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๖ ลําดับที่ ๙

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา 28

หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ MB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา



จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
๑ ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย
Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕
๖๒ ลําดับที่ ๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๖ ลําดับที่ ๑๐

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง เพ่ือใชกิจกรรมการเรียน
การสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A 4ไม
นอยกวา ๒๐ หนาตอนาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที
(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอย
กวา ๑๐ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๕๐ แผน - สามารถใชไดกับ A
๔, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕
๖๒ ลําดับที่ ๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๖ ลําดับที่ ๑๐



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

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 560,000 บาท
(๑) โครงการอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบานดง)

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ใหแกโรงเรียน
บานดง อัตรามื้อละ ๒๐ บาท ตอคน จํานวน ๒๐๐ วัน (ตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๖.๒/
ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชีครุภัณฑ
หนาที่ ๑๑๒ ลําดับที่ ๑



แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 294,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท

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

เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
เทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ดังนี้
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/
ว ๓๘๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและการเบิกจาย พ.ศ. ๒๕๖๑

คาใชสอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

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

รวมถึงปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับการแพทย พยาบาล เจาหนาที่
อ่ืนๆที่เก่ียวของ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาเตรียมและตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คายาและเวชภัณฑ
คาอุปกรณที่ใชในการตรวจโรค และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ



ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๑๐

โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน (Care giver) จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการใน
ชุมชน (Care giver) เชนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานเชนอุปกรณทําแผล ยางยืด วัสดุทางการแพทย
ผาออมสําเร็จรูป คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัลและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่
๖๙ ลําดับที่ ๑

โครงการอบรมใหความรูแกนนําสุขภาพครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน

คาจางพิเศษ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
เตรียมและตกแตงสถานที่ ค าอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
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
เชียงใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่  113 ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 7 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๗ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๑๑๓ ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 8 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๘ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การ พัฒนาสั งคม เศรษฐ กิจ และสิ่ งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๑๑๓ ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 9 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๙ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผน



พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การ พัฒนาสั งคม เศรษฐ กิจ และสิ่ งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๑๑๓ ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 1 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๑ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๑๑๓ ลําดับที่ ๑

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 6 ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ ๖ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การ พัฒนาสั งคม เศรษฐ กิจ และสิ่ งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๑๑๓ ลําดับที่ ๑



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,390,000 บาท

คาใชสอย รวม 1,390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพื้นท่ี จํานวน 1,200,000 บาท
เพ่ือใชในการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนที่ โดยจายเปน
คาจางเหมาในการจัดเก็บขยะในชุมชน การประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๐ ลําดับที่ ๕

โครงการการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโครงการ
ฝกอบรมโรคไขเลือดออก โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ การจัดนิทรรศการ พนหมอกควัน การรณรงค ฯลฯ โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ ค าอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาองที่ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่ งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาจัดซื้อยาและเวชภัณฑตางๆ คาจัดซื้อสารเคมี
กําจัดลูกน้ํายุงลาย คาพนหมอกควัน คาจางเหมาทําหมัน
สัตว น้ํายาฆาเชื้อโรค และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห วงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๑

โครงการการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
โดยความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ
การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คา



พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัคซีนและยาคุมกําเนิด
คาจางเหมาทําหมันสัตว และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๒

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เ พ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมหมูบาน เชน การฝกอบรม การประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๐ ลําดับที่ ๔

โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน
เชน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปน

ในการฟนฟูสุขภาพ คาจางทําวัสดุอุปกรณในการใชฟนฟูสุขภาพ
คาจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
คาใชจายในการฝกอบรมผูปฏิบัติหนาที่ในศูนย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาดอกไม คาของที่
ระลึกและคา ใชจ าย อ่ืนที่ จํ า เปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๙



โครงการบิ๊กคลินนิ่งเดย จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาสื่อ
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่  71
ลําดับที่ 6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือใชในการบริหารจัดการปรับปรุงสวนหยอมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคาจางเหมาในการจัด
สวนหยอม คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม คาเมล็ด พืช
กลาพืช วัสดุในการเพาะพันธุพืช กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๗๓ ลําดับที่ ๑๙

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของที่ระลึก คา
กระดาษ คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ แผนพับ เอกสาร
ความรู คาใบเกียรติบัตร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
เก่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน



สาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๘

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตวประจําหมูบาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
โรคสัตวประจําหมูบาน โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ
ตางๆ คาป ายประชาสัมพันธ และค า ใชจาย อ่ืนที่จํ า เปน
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๓

โครงการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชน
ทํากิจกรรมแกไขปญหาหมอกควัน เชน การคัดแยกขยะ การใช
ถุงผาแทนพลาสติก การปนจักรยานแทนการใชจักรยานยนต
การลดการเผาใบไม ขยะ และการปลูกตนไม โดยจายเปนคา
ปายประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของ
ที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖-๒๕๖๕)หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข
หนาที่ ๗๓ ลําดับที่ ๑๗

โครงการรณรงคลดโลกรอน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชน
ทํากิจกรรมลดโลกรอน เชน การใชถุงผา การปนจักรยานแทน
การใชจักรยานยนต การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ และการปลูก
ตนไม โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ การฝกอบรม การ
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุ อุปกรณ คา
กระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาตอบแทน คา



สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๑ ลําดับที่ ๗

โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3 Rs จํานวน 10,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาการจัดอบรมใหความรู ในเรื่องการจัดการ
ขยะ การทําปายประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทําปายสัญลักษณบานที่เขารวมกิจกรรม การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงาน เชน ถังทําปุย กระสอบแยก
ขยะ ถังแยกขยะชุมชน การอบรมการประดิษฐสิ่งของเหลือใช
คาพาหนะในการศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาที่ ๗๒ ลําดับที่ ๑๕

โครงการอบรมใหความรูเยาวชนเรื่องการปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควรและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของที่ระลึก
คากระดาษ คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข หนาที่ ๗๐ ลําดับที่ ๒



แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

คาใชสอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภยั จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห บําบัดความเดือดรอน
และชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย โดยจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม เสื้อกันหนาว
เครื่องนอน คายาและเวชภัณฑ อุปกรณการประกอบอาหาร
อุปกรณการประกอบอาชีพ พันธุสัตว พันธุพืช และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือ
การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๔๓ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงาน สังคมสงเคราะห หนาที่ ๖๕ ลําดับที่ ๑



แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,360,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,258,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,258,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 976,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานจํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง
นักบริหารงานชาง(ผูอํานวยการกองชาง)เงินประจําตําแหนง
ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
(๑) เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท
คาตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติเทศบัญญัติ
หรือกฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ
พ.ศ.๒๕๓๑และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๔๑)
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมินตั้งจายจากเงินรายได
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน
- เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงานพนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงานฝาอันตรายเปนครั้งคราวหรือกรณีไดรับอุบัติเหตุ
ระหวางปฏิบัติหนาที่



- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกจายไดตาม
ประเภทรายจายนี้ตั้งจายจากเงินรายได

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําพนักงานจางหรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานพนักงานจางและลูกจางประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและ
ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ

คาใชสอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
(๑) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอ่ืนใด
(๒) คาโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การ
จางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาลาง
อัดขยายรูปถายการจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน
หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
(๓) คาธรรมเนียม

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมปาย
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและ
คาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(๔) คาจางเหมาบริการ

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ
อยางหนึ่ง อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯเชนคาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวกคาลางอัดฉีดรถยนตคาของที่ระลึกตางๆ
คาจางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนไมประดับสวนหยอมสนามหญา



หรือที่สาธารณะคาจางเหมาลางทําความสะอาดคาจางเหมา
อ่ืนๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่และสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวของ

คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมการประชุมสัมมนา
ตางๆของผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานทองถ่ิน
ลูกจางประจําและพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุเชน หลอดไฟฟาถานไฟฉาย
ปลั๊กไฟฟาสายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆที่
เก่ียวกับเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารเครื่องขยายเสียง ฯลฯสําหรับ
อาคารสํานักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางเชนไมตางๆสีปูนซีเมนตอิฐกระเบื้อง
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนตแผนเหล็กเสาเหล็ก เหล็กเสนฯลฯ
สําหรับใช ในการซอมแซมอาคารสํ านักงานหรือสถานที่
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสีฟลมฟลมสไลดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ
( วีดีโอเทป , แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียมรูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลางอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรดเมมโมรี่ชิปโปรแกรมคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่องฯ

วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง
ประเภทใด แตมีความจําเปนตองใชในกิจการเชนมิเตอรน้ํา
มิเตอรไฟฟาตระแกรงกันสวะ หัววาลวปด – เปดแกส วัสดุงาน
ชาง - งานเชื่อมตางๆหนากากกันฝุน -กันแสงสําหรับเชื่อมไฟฟา
ปายบอกแนะนําทาง หลักเขต ฯลฯ

งบลงทุน รวม 26,900 บาท
คาครุภัณฑ รวม 26,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 7,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3 ตัวๆตัวละ 2,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน มีพนักพิงหลัง มีที่พักแขน มี
ลอเลื่อน สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได เปนครุภัณฑที่ตั้งจาย
นอกบัญชีครุภัณฑซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามทองตลาด โดย
คํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๖

คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 9,600 บาท
(๑) คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบจํานวน ๓ ตูๆละ ๓,๒๐๐ บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ ยาวไมนอยกวา
๑๑๘๔ มม. กวางไมนอยกวา ๔๐๖ มม. สูงไมนอยกวา 874
มม. มีชั้นวางไมนอยกวา ๒ ชั้น ทําดวยเหล็กชุบสีอยางดี
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีครุภัณฑซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไป
ตามทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนของการใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรง



ทนทาน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ บัญชีครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๗

คาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
(๑) คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน ๑ ตูๆ ๕,๕๐๐ บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๒ บาน
๑) มีมือจับชนิดบิด
๒) มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม  2561 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๘

คาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 4,300 บาท
(๑) คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน ๑ ตัวๆละ ๔,๓๐๐ บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ยาวไมนอยกวา ๑๒๒๙ มม.
กวางไมนอยกวา ๖๖๙ มม. สงูไมนอยกวา ๗๕๐ มม. มีลิ้นชัก
กลาง ๑ ชอง มีลิ้นชักขาง 3 ลิ้นชักทําดวยเหล็กชุบสีอยางดี
พรอมแผนกระจกรองดานบน เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชี
ครุภัณฑซึ่งสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามทองตลาด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของการใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
ประหยัดพลังงาน แข็งแรงทนทาน ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ บัญชีครุภัณฑ
หนาที่ ๑๑๗ ลําดับที่ ๑๕

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกอง หมูท่ี 8 จํานวน 2 จุด จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาอําเภอหางดง ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานกอง หมูที่ ๘ ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําตั้งแตหนาบานนายอุดม มหาวัน
ถึงหนาบานนายธนพล ปวงเรือน
จุดที่ ๒ ตั้งแตสุดเขตจําหนายแรงต่ําของ กฟภ.ถึงเสาไฟฟาตน
สุดทายที่มาจากปาชาบานกอง เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ๑๐๐% (รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค) ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก



แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๘๘ ลําดับที่ ๒

งานไฟฟาถนน รวม 3,425,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,425,400 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,425,400 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลเจาประจําหมูบาน หมูท่ี 1 จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางศาลเจา ประจําหมูบาน หมูที่ ๑ ขนาด
กวาง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑.๘๕ เมตร สูง ๓.๗๗ เมตร หรือพ้ืนที่
ไมนอยกวา ๒.๕๙ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง พรอมเท
คอนกรีตลานพ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๗๖ ลําดับที่ ๘

โครงการกอสรางอาคารโดมอเนกประสงค ชุมชนธารอิงดอย
หมูท่ี 1

จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารโดมอเนกประสงค ชุมชนธาร
อิงดอย หมูที่ ๑ ขนาดกวาง  9.06 เมตร ยาว 12.55 เมตร
สูง ๓.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา ๑๑๓.๗๐ ตาราง
เมตร จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงานเคหะชุมชน  หนาที่ 78 ลําดับที่  3

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน
หมูท่ี 8

จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน หมูที่ ๘
๑.รื้อถอนผนังโครงเหล็กบุลวดตาขาย ๑๙.๒๐ ตารางเมตร
๒. งานรื้อประตูเหล็กบานมวน ๑ ชุด หนาตางไม ๓ ชุด
ประตูบานไม ๑ ชุด
๓.งานติดตั้งประตู-หนาตางอะลูมิเนียม ๗ ชุด และประตูบาน

ไม ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะ
ชุมชน หนาที่ ๘๙ ลําดับที่ ๕



โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 6 จํานวน 450,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ ๖

๑.งานปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.หลังใหม
๑.๑ งานรื้อผนังเดิม (รื้อผนังเดิมและติดตั้งกรอบอลูมิเนียม)
๑.๒ งานตอเติมหลังคา(อาคารเรียน ศพด.หลังใหม)

๒.งานปรับปรุง-ตอเติมอาคารหองครัวและหองน้ํา
๒.๑ งานตอเติมหองเก็บของดานหลังอาคาร
๒.๒ งานปรับปรุงหองน้ํานักเรียนหญิงและกันสาดดานหลัง

๓.งานปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.หลังเดิม
๓.๑ งานทางเดินเขาอาคารเรียน ศพด.หลังเดิม
๓.๒ งานทางเดินเชื่อมดานหลังอาคารเรียนศพด.หลังเดิม

๔.งานตอเติมโครงหลังคาโรงอาหาร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห วงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานที่ เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๖๔ ลําดับที่ ๑๙

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแมขัก
หมูท่ี 6

จํานวน 478,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางเข่ือนกันดิน คสล. ถนนสาย ชม.ถ.๒๐๔-
๐๒ จํานวน ๒ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑ กอสรางเข่ือนกันดิน คสล. ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร
หนาบน 0.15 เมตร หนาลาง 0.335  เมตร ความยาว
57.00 มตร และขยายถนน คสล.ขนาดกวาง 2.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา
๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร
ชวงที่ ๒ กอสรางเข่ือนกันดิน คสล. ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร
หนาบน ๐.๑๕ เมตร หนาลาง ๐.๓๓๕ เมตร ความยาว 10.00
เมตร บริเวณลําเหมืองแมขักติดกับถนนสาย ชม.ถ.๒๐๔-๐๒
หมูที่ ๖ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน
หนาที่ ๘๑ ลําดับที่ ๖



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดทาวคําวัง
หมูท่ี 1

จํานวน 55,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด
ทาวคําวัง หมูที่ ๑ ขนาดกวาง 2.70 เมตร. ยาว ๔๑.๕๐ เมตร.
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 112.05
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน
หนาที่ ๗๕ ลําดับที่ ๖

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.สามแยกบานนางบัวแกว
คลองแคลว หมูท่ี 6

จํานวน 75,400 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๒ จุดดังนี้
จุดที่ ๑ กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง ๑.10 เมตร ลึก 1.12 เมตร ยาว 7.00 เมตร
จุดที่ ๒ กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง ๑.1๐ เมตร  ลึก  1.12  เมตร  ยาว 7.50
เมตร บริเวณสามแยกหนาบานนางบัวแกว คลองแคลว
หมูที่ ๖ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2561-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงาน
เคหะชุมชน หนาที่ ๘๑ ลําดับที่ ๗

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 1 จํานวน 310,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ ๑ ขนาดปากกวาง  1.00  เมตร  ลึก  1.12  เมตร
หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๐๑.๐๐ เมตร บริเวณขางบานนายสม
ไชยชวง ถึงสุดแนวรั้วบานรุงอรุณ ๓ รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๗๖ ลําดับที่ ๗



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 จํานวน 270,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ ๙ ปากกว าง ๐.๓๐ เมตร.ลึก เฉลี่ ย   0 .40  เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร. เริ่มตั้งแตบริเวณหนาบานนายทวี
พันธุศาสตร ถึงลําเหมืองจอมทอง รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตาม
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห วงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานที่ เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๙๒ ลําดับที่ ๘

โครงการกอสรางราวกันตกเหล็ก หมูท่ี 9 จํานวน 370,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคากอสรางราวกันตกเหล็ก หมูที่ ๙ ขนาดสูง
๐.๗๕ เมตร จํานวน ๙ ชวง ความยาวรวมเปนชวงๆทั้งหมด
๔๕๙.๐๐เมตร ตั้งแตสะพานขามลําเหมืองแมทาชางแยกเขา
ลําเหมืองจอมทองผานหนาดงพระเจานั่งโกน ถึงหนาบาน
นายสนอง กองแกวฝงลําเหมืองจอมทอง รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานที่ เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๙๑ ลําดับที่ ๗

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค หมูท่ี 7 จํานวน 22,000 บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
๑.๕๐-๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา ๖๑.๐๐ ตารางเมตร บริเวณขาง
ถนนหนาบานนางสายพิน จันทรปง หมูที่ ๗ รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๘๕ ลําดับที่ ๑๑

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนาดงพระเจา
นั่งโกน หมูท่ี 9

จํานวน 94,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
หนาดงพระเจานั่งโกน หมูที่ ๙ ขนาดกวางเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร.
ยาว ๙๕.๕๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอย
กวา ๑๙๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการ



พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก
แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๙๒ ลําดับที่ ๑๒

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 จํานวน 62,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ ดังนี้
๑.งานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนที่ ๘.๖๐ ตารางเมตร
๒.งานติดตั้งราวกันตก ๑๒.๐๐ เมตร
๓. งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ ๙.๕๐ ตาราง
เมตร บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําเหมือง
แมตาซวย หมูที่ ๗
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนดปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ 85
ลําดับที่ ๙

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมูท่ี 7

จํานวน 689,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอน้ําบาดาลและปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ ๗ ดังนี้
๑.งานขุดเจาะบอน้ําบาดาลเสนผาศูนยกลาง ๖ นิ้ว
ความลึก ๒๐๐ เมตรพรอมงานทดสอบปริมาณน้ําบาดาล
๒. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลมอเตอร ขนาด 3 แรงมา
๓๘๐ V.AC พรอมอุปกรณประกอบครบชุด(ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนดปรากฏตาม
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห วงป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานที่ เหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานเคหะชุมชน หนาที่ ๘๕ ลําดับที่ ๑๒



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 312,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 294,000 บาท

คาใชสอย รวม 294,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน จํานวน 54,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การจัดงานวันผูสูงอายุ กิจกรรม
ประจํา เดือนผูสู งอายุ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเช าดอกไม ค า เตรียมและตกแต ง
สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา ที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๖

โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเดน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูเกียรติสตรี
ดีเดน ภายในหมูบาน/ชุมชน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาโล คาประกาศ
นียบัตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกรทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับ
ที่ ๑๖



โครงการธนาคารความดี จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการธนาคารแหง
ความดี โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง ค ากระดาษและเครื่ อง เ ขียน แบบพิมพ ค า พิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม
คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่
๑๕

โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) ห ว งป ๒๕๖๓ ยุ ทธ ศาสต ร ก า ร พัฒนา สั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หนาที่ ๙๘ ลําดับที่ ๔
โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานที่อ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาของที่ระลึก
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ



เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๙

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริม
สวย ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่ พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๘

โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริม
สวย ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คา เตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) ห ว งป ๒๕๖๓ ยุ ท ธ ศ าสต ร ก า ร พัฒนา สั ง คม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๓



โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยาเมือง จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริม
สวย ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณคาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่
๑๗

โครงการฝกอาชีพดานงานชางตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริม
สวย ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๑๐๐ ลําดับที่ ๑๔

โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสราง
รายไดและแกไขปญหาความยากจน เชน ชางตัดผม ชางเสริม
สวย ชางซอมโทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ



พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๑๐๐ ลําดับที่ ๑๑

โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปน ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๑๐๑ ลําดับที่ ๒๐

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคาย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพ
เด็ก ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
สมนาคุณ คารับรอง คากระดาษและ เครื่องเขียน แบบพิมพ คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาที่ พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๙๘ ลําดับที่ ๕



โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนําองคความรูใหมจาก
สถานที่อ่ืนมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจายเปน
คาตอบแทน สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ ค า
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของที่ ระลึก และคาใชจ าย อ่ืนที่จํ า เปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ 10

โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท
เ พ่ือจายเปนคาการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคาย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการเยาวชน
รักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง คากระดาษและ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพเอกสาร คา
เตรียมและตกแตงสถานที่ คาที่ พัก คาพาหนะ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–
๒๕๖๕ ) ห ว งป ๒๕๖๓ ยุ ทธ ศาสต ร ก า ร พัฒนา สั ง คม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ ๑๐๑ ลําดับที่ ๑๙

โครงการเย่ียมผูสูงอายุท่ีบาน จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการตรวจเยี่ยมบาน การประชาสัมพันธทาง
สื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตางๆ
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
หรือของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง



วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน

( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ ๘

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวน
รวมของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
กมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผน
พัฒ น า ท อ ง ถ่ิ น ( พ . ศ . ๒ ๕ ๖๑ –๒ ๕ ๖ ๕ ) ห ว ง ป  2 5 6 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชน หนาที่ ๑๐๐ ลําดับที่ ๑๒

โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูคนดี ภายใน
หมูบาน/ชุมชน เชน พอดีเดน แมดีเดน ผูสูงอายุดีเดน เยาวชน
ดีเดน ฯลฯ โดยจายเปนคารับรอง คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม ค าตกแต งสถานที่ ค าอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาหรือของที่ระลึก คาโล คาประกาศนียบัตร และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาที่ ๙๘ ลําดับที่ ๓

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อ
ตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การจัดงานวันผูสูงอายุ กิจกรรม
ประจํา เดือนผูสู งอายุ ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเช าดอกไม ค า เตรียมและตกแต ง



สถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา ที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป
๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ ๙๙ ลําดับที่ 6

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

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 1 ตําบลหางดง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๑ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๑๑๔ ลําดับที่ ๑

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 5 ตําบลหางดง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๕ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่
๑๑๔ ลําดับที่ ๑



โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๖ ตําบลหางดงอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 114
ลําดับที่ 1

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๗ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 114
ลําดับที่ 1

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 8 ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๘ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป  2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 114
ลําดับที่ 1

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 9 ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกัน
ปญหายาเสพติดในหมูบาน หมูที่ ๙ ตําบลหางดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป  2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 114



ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

คาใชสอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ
เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด และสรางความสามัคคี ความ
ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือเสริมสรางสุขภาพประชาชน พัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การจัดการแขงขันกีฬา การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา ค า ริ้ ว ขบวน ค า เ วชภัณฑ และ อุปกรณ เ วชภัณฑ
คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คา
พาหนะ คาที่พัก คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓
๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องการซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๓.๒การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันทของคน
ในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสราง
ความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และการตั้งงบประมาณ
รายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ



สมานฉันทของคนในชาติ (๒.๒ .๑) การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่  105
ลําดับที่ ๑๓

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความพรอม เหมาะสมตามวัย
โดยจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล
หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คา
ชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
ผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชาและคาเตรียมสนามและ
สถานที่แขงขัน คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คา
พาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙และตามหนังสือ
ที่ มท.๐๘๐๘๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง
การซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๓.๒ การตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่  106
ลําดับที่ ๒๑



โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชางเพ่ือสรางความสามัคคีความปรองดอง สมานฉันท และ
เพ่ือสุขภาพประชาชน พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การจัดการ
แขงขันกีฬา การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณกีฬาโดยจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม
คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-
ปดการแขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
ค า ตอบแทนผู ฝ ก ส อน ค า ตอบแทน พิ ธี ก ร ค า ป า ย ค า
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชาและคา
เตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
เชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 28 มิถุนายน
๒๕๖๒ เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 3.2
การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนใน
ชุมชน และการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ (2.2.1)
การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หนาที่  104 ลําดับที่ ๑๒



โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระดับอําเภอหางดง

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหมีความพรอม เหมาะสมตามวัย โดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุด
กีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน
ผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชาและคาเตรียมสนามและ
สถานที่แขงขัน คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง
คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือ
ที่ มท.ๆขๆข.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องการ
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๓.๒ การตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เ พ่ือสร างความรู รั กสามัค คีของคนใน
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565)หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา หนาที่ ๑๐๖ ลําดับที่ 20

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือเปนคาใชจายในการในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ระดับตางๆ ตามโครงการ เพ่ือ พัฒนาทักษะการเลนกีฬาที่
ถูกตอง พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การรณรงคประชาสัมพันธ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา



ตางๆ ฯลฯ เพ่ือสรางความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท
และเพ่ือสุขภาพประชาชน พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การ
จัดการแขงขันกีฬา การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปนคา ผูควบคุม ผูฝกสอน คาใชจาย
ในการฝกซอมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทนผูควบคุม
และผูฝกสอน คาอุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอม
รองเทา ถุงเทา ตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทน
เจ าหน าที่ จั ดการแข ง ขัน กีฬา ค า เวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร
ค า ตอบแทนผู ฝ ก ส อน ค า ตอบแทน พิ ธี ก ร ค า ป า ย ค า
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาพาหนะ คาที่พัก คาเชาและคา
เตรียมสนามและสถานที่แขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันที่ 28 มิถุนายน
๒๕๖๒ เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 3.2
การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑ การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนใน
ชุมชน และการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ (2.2.1)
การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หนาที่  105 ลําดับที่ ๑๔

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
สมานฉันทดานการกีฬา

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองสมานฉันทดานการกีฬา เชน การฝกอบรมเพ่ิม
ทักษะการเลน กีฬา การจัดการแข ง ขัน กีฬา   การรณรงค
ประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขา
แขงขัน ฯลฯ  โดยจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม
คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา  คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คา

จํานวน 10,000 บาท



ชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผู
ฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
คาพาหนะ  คาที่พัก คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน
คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และ

คาใชจายอ่ืนที่จําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2559 และตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่องการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ
3.2 การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (3.2.1 การจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน และ
การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ (2.2.1) การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่  105 ลําดับ
ที่ 15

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

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ
ไมแบตมินตัน ไมตีปงปอง ลูกวอลเลยบอล ลูกเปตอง ตาขาย
ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ตาขายเซปกตระกรอ ฯลฯ ใหแก
หมูบาน / ชุมชน กลุมหรือชมรมตางๆ หรือใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง



งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

คาใชสอย รวม 385,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและครูภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ และเปน
การรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและครูภูมิปญญาทองถ่ินใน
เขตเทศบาลตําบลแมทาชาง รวมถึงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี เชน การฝกอบรม การประกวด มอบ
เกียรติบัตร โดยจายเปนคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คา
ของรางวัลหรือเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่  103
ลําดับที่ ๖

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการธรรมะเพ่ือประชาชน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมฟง
ธรรมเทศนา การเทศนธรรม กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม การจัด
คายคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ โดยจายเปนพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาสถานที่จัดงาน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาจาง
เหมทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา



กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินรางวัลหรือของ
รางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คา
ปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ

คาดอกไม กระเชาดอกไม คาของที่ระลึก คาปจจัยเครื่อง
ไทยทาน คาพาหนะ คาจัดริ้ วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-2565)
หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่ งแวดลอม แนวทางพัฒนาด าน ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมหนาที่ ๑๐๒ ลําดับที่ ๒

โครงการฝกอบรมภูมิปญญาทองถิ่นและประกวดผลงาน จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมภูมิปญญา
ทองถ่ินและประกวดผลงาน สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญา
ทองถ่ินดานอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ของท อง ถ่ิน ให สื บทอดต อ ไป เช น การฝ กอบรม การ
ประกวด การจัดนิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย คาดอกไม
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาทีพั่ก
ค าอาหาร ค าอาหารว า ง และเครื่ อ งดื่ ม ค าของที่ ระลึก
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือ
ของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561
-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ ง แวดล อม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ หนาที่ 106 ลําดับที่ ๑๙



โครงการรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานพิธีทางศาสนา
ตางๆและประชาสัมพันธ กิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การประชาสัมพันธ การ
จัดคายคุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณี และวันสําคัญ
ทางศาสนา การจัดงานบวชบรรพชา ฯลฯ โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเ ขียนแบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาของที่ระลึก คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาจัดซื้อเทียน
พรรษาคาพาหนะ คาจัดริ้วขบวนและคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป
2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่  104
ลําดับที่ ๑๑

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี อันดี งามของ
ทองถ่ิน เชน การแหเทียนเขาพรรษา การหลอเทียน การจัด
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และวันสําคัญทางศาสนา โดย
จายเปนพิธีทางศาสนา คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาตกแตงเทียน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย
คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อเทียน คาจัดริ้วขบวน และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย



การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
๒๕๖๕) หวงป  2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หนาที่ 104 ลําดับที่ ๘

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง(ดําหัวผูสูงอายุ) จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประเพณีปใหมเมือง
(ดําหัวผูสูงอายุ) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน จัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ การตรวจ
สุขภาพ วัดความดัน เบาหวาน สงเสริมอาชีพ โดยจายเปนพิธี
ทางศาสนา เครื่องสักการะสําหรับรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ
ปจจัยเครื่องไทยทาน คาสถานที่ ตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาของที่ระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพาหนะ
คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๓ ลําดับที่ ๔

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีดงพระเจานั่งโกน เพ่ือสงเสริมอนุรักษฟนฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมพิธี
ทางศาสนา จัดกิจกรรมบวงสรวงเทวาอารักษ ผีขุนน้ํา ข้ึนเทา
ทั้ง ๔ เทศนธรรมปลาชอน ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ปลอย
ปลา จุดบั้งไฟบูชา โดยจายเปนพิธีทางศาสนา ปจจัยเครื่อง
ไทยทาน คาสถานที่ ตกแตง จัดสถานที่ ค าจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ



เครื่ อ งดื่ ม ไมมี แอลกอฮอล ค าตอบแทน ค าสมนา คุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหารคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาของที่ระลึก คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพาหนะ
คาจัดริ้ วขบวน และคา ใชจ าย อ่ืนที่ จํ า เปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-๒๕๖๕) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 103 ลําดับที่ ๕

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีย่ีเปงแมทาชาง จํานวน 220,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณียี่เปงแมทาชาง เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน เชน การจัดงานประเพณี จัดการประกวดโคมยี่เปง
กระทง ซุมประตูปา นางนพมาศ หนูนอยนพมาศ ฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับประเพณี การจัดนิทรรศการ เก่ียวกับประเพณี
กิจกรรมพิธีทางศาสนา โดยจายเปนคารับรอง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คา
ตกแตง จัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือ
ถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม คาพาหนะ คาจัด
ริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2563 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๓ ลําดับที่ ๓



โครงการอุยสอนหลาน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอุยสอนหลาน
เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม
แ ล ะ จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี อั น ดี ง า ม ข อ ง ท อ ง ถ่ิ น ใ ห สื บ ท อ ด
ตอไป เชน การฝกอบรม การจัดการเรียนการสอน การจัด
นิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง ค ากระดาษและเครื่ อง เ ขียน แบบพิมพ ค า พิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คา
ตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาเชาที่พักคาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หวงป 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ ๑๐๖ ลําดับ
ที่ ๑๗



แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

คาใชสอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการธนาคารใบไม "เก็บใบไม ลดการเผา ลดหมอกควัน" จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลด
การเผา ลดหมอกควัน” โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ํา
หมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุที่เก่ียวของใน
การดําเนินโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก
และคาใชจาย อ่ืนที่จํ า เปนเ พ่ือใช ในการจัดทํา กิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๙ ลําดับที่ ๗

โครงการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเ ขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน



(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๙ ลําดับที่ ๘

โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คา พิมพ เอกสาร ค าวัสดุ อุปกรณ ค าป าย สื่ อสิ่ ง พิมพ

ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึกและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริการเชิงรุก แผนงาน การเกษตร หนาที่ ๑๐๗ ลําดับที่ ๒
โครงการรณรงคใหประชาชนใหสารชวีภัณฑทดแทนการใช
สารเคมีในการเกษตร

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
ค า พิมพ เอกสาร ค าวั สดุ อุปกรณ ค าป าย สื่ อสิ่ ง พิมพ
ตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่
ระลึก คาจัดซื้อตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน เพ่ือใชในการ
จัดทํากิจกรรม รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏ
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) ห ว งป  2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการเกษตร
หนาที่ ๑๐๘ ลําดับที่ ๕

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา เตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาจัดซื้อ



ตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แผนงานการเกษตร หนาที่ ๑๐๗ ลําดับที่ ๑

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
พิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา เตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาจัดซื้อ
ตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แผนงานการเกษตร หนาที่ ๑๐๘ ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุยหมัก จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรีย
ชีวภาพ โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาจัดซื้อมูลสัตว กระสอบ น้ําหมัก
ชีวภาพ ถังพลาสติก ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุที่เก่ียวของในการ
ดําเนินโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม รายละเอียด
ตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก
แผนงานการเกษตร หนาที่ ๑๐๘ ลําดับที่ ๖

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาตอบแทน คาสมนาคุณ



วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ
คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย สื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คา เตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาจัดซื้อ
ตนไม และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม

รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก แผนงานการเกษตร หนาที่ ๑๐๙ ลําดับที่ 9

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

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอกไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
สําหรับปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารสํานักงาน หรือสถานที่
อ่ืนๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ



แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,889,500 บาท
งบกลาง รวม 6,889,500 บาท

งบกลาง รวม 6,889,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 122,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และผูกันตนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จก.ท. และ
ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809/ว81 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจาง
ในสังกัดซึ่งเปนผูประกันตน ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,800,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หวงป 2563 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานงบกลาง
หนาที่ ๑๕๓ ลําดับที่ ๑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
๒๕๖๐

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หวงป 2563 ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม แผนงานงบกลางหนาที่ ๑๕๓ ลําดับที่ ๑ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙
ลงวันที่  31 พฤษภาคม ๒๕๖๐

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) หวงป 2563 ยุทธศาสตรที่ 4



ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน
งบกลางหนาที่ ๑๕๓ ลําดับที่ ๑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙ ลงวันที่  31  พฤษภาคม
๒๕๖๐

สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชนการเกิดสาธารณภัยตาง ๆ
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือกรณีที่
มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว
หรือเพ่ือปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน
หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้

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

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุง
สมาคม

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 85,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนที่

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 600,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนไมตองนํามารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมากที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว
๔๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว28
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว29
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙



50,000

6,500

85,000

120,000
122,000

4,800,000

600,000

50,000
1,056,000

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,800 198,800

696,500 696,500

120,000 120,000

216,000 1,420,100 2,705,990

84,200 114,200

24,000 198,000 302,000
976,200 4,032,200 6,040,580

191,000 191,000

42,000 168,000 252,000

20,000 50,000 90,000

แผนงาน
บรหิารงาน

ทวัไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามขอ้ผกูพัน
เงนิคา่บํารงุสมาคมสันนบิาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย
(ส.ท.ท.)

50,000

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ

แผนงาน
สรา้ง
ความ

เขม้แข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณ

สขุ

แผนงาน
การศกึษา

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ

ภายใน

เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม 122,000
เบียยังชพีผูป่้วยเอดส์ 120,000

เงนิสมทบระบบหลักประกัน
สขุภาพ 85,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 6,500

เบียยังชพีคนพกิาร 1,056,000
สํารองจ่าย 50,000

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน
(กบท.)

600,000

เบียยังชพีผูส้งูอายุ 4,800,000

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

งบ
บคุลากร

เงนิเดอืน
(ฝ่าย
การเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที
ปรกึษานายกเทศมนตรี

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก

คา่จา้งลกูจา้งประจํา

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000

80,000
เงนิเดอืนพนักงาน 1,032,180

เงนิเดอืน
(ฝ่าย
ประจาํ)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,069,890

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 30,000

เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ตอบแทน

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 20,000

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย



10,000 10,000

150,000 144,000 675,000 1,149,000

150,000 250,000

5,000 20,000 30,000

150,000 710,000 1,160,000

56,830 56,830

5,000 5,000

10,000 10,000

40,000 180,000 250,000

300,000 300,000

5,000 5,000

40,000 190,000 280,000

10,000 10,000

10,000 10,000

####### 1,200,000

20,000 20,000

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอัน
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน

คา่ตอบแทนการปฏบัิตงิานนอก
เวลาราชการ

คา่จัดทําวารสารเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารของเทศบาล

คา่ใชจ้่ายในการเลอืกตังผูบ้รหิาร
และสมาชกิสภาเทศบาล

คา่พวงมาลัย กระเชา้ดอกไมแ้ละ
พวงมาลา

180,000

คา่เชา่บา้น 100,000

คา่เบียประชมุ

ของรางวัลหรอืเงนิรางวัล

5,000

คา่ใชส้อย

รายจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและ
พธิกีาร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏบัิติ
ราชการทีไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

คา่ลงทะเบยีน 50,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

30,000

โครงการการป้องกันและควบคมุ
โรคไขเ้ลอืดออก

โครงการการบรหิารจัดการแกไ้ข
ปัญหาขยะในพืนที

โครงการการดําเนนิงานของศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารและรับเรืองรอ้งทกุข์

โครงการการจัดงาน
จัดนทิรรศการของเทศบาล



20,000 20,000

50,000

10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

100,000 100,000

5,000 5,000

25,000

5,000 5,000

54,000

10,000 10,000

5,000

5,000 5,000

10,000

10,000 10,000

30,000 30,000

งบ
ดําเนนิงา
น

โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาสาน
สายใยสามวัยเพือสขุภาพ

คา่ใชส้อย

โครงการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบืองตน้ 50,000

โครงการการป้องกันและควบคมุ
โรคพษิสนัุขบา้

โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมท่า่ชา้ง

โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาเป
ตองสานสัมพันธ์

โครงการการฝึกอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน

10,000

โครงการชมรมผูส้งูอายุ
ประจําเดอืน 54,000

โครงการจัดสง่ผลงานเทศบาล
เขา้ประกวดรางวัลตา่ง ๆ

โครงการจัดงานนทิรรศการ
เปิดบา้นวชิาการ ผลงาน

ครแูละนักเรยีน
25,000

โครงการจัดเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ
ของเทศบาล

โครงการธนาคารความดี 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน

โครงการเชดิชเูกยีรตสิตรดีเีดน่ 5,000

โครงการเชดิชเูกยีรตคิรภูมู ิ
ปัญญาทอ้งถิน

โครงการธรรมะเพือประชาชน

โครงการธนาคารใบไม ้ "เก็บ
ใบไม ้ ลดการเผา ลดหมอกควัน"



10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000

5,000 5,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

30,000 30,000

50,000 50,000

งบ
ดําเนนิงา
น

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบล

คา่ใชส้อย

โครงการบรหิารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จัดการสิงแวดลอ้มในชมุชน

โครงการบรหิารจัดการศนูยเ์รยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูหั่ว ฯ

โครงการบรหิารจัดการศนูยฟื์นฟู
สขุภาพชมุชน

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
พัฒนาครอบครัวในชมุชน 10,000

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
ปรองดองสมานฉันทร์ะดับทอ้งถิน

โครงการประชมุจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการปกป้องสถาบันกษัตรยิ์
และสถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบกิคลนินิงเดย์

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืนเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง 10,000

โครงการปรับปรงุภมูทิัศนใ์นเขต
พืนทีเทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

โครงการประเมนิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลการปฎบัิตริาชการ

โครงการประชมุประชาคมจัดทํา
แผนชมุชน



30,000

20,000

5,000

15,000 15,000

20,000 20,000

10,000

15,000

250,000 250,000

15,000 15,000

5,000

15,000

15,000

10,000 10,000

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ใชส้อย

โครงการปรับปรงุภมูทิัศนแ์ละ
สิงแวดลอ้ม ศพด.ทต.แมท่า่ชา้ง 30,000

โครงการฝึกอบรมเกียวกับการ
ป้องกันการทจุรติแกผู่บ้รหิาร
สมาชกิสภา พนักงาน

โครงการป้องกันและควบคมุ
โรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่

โครงการป้องกันลดอบัุตเิหตแุละ
ใหบ้รกิารประชาชนในงาน
เทศกาลสําคัญ

5,000

โครงการปรับปรงุหลักสตูร
สถานศกึษา 20,000

โครงการฝึกอบรมภมูปัิญญา
ทอ้งถินและประกวดผลงาน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและ
เพิมประสทิธภิาพการปฎบัิตงิาน
ของผูบ้รหิาร สมาชกิและพนักงาน

โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผน
ป้องกันภัย 15,000

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมสําหรับเด็ก 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคสัตวป์ระจําหมูบ่า้น

โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้ับ
กลุม่สตรี 15,000

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้น
สทิธสิตรี 15,000

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้
เกียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกป่ระชาชน

5,000



15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 15,000

20,000

10,000

60,000

15,000

5,000

5,000

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000 10,000

10,000

10,000 10,000

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ใชส้อย

โครงการฝึกอาชพีดา้นสิงประดษิฐ์ 15,000

โครงการฝึกอาชพีดา้นงานชา่ง
ตา่ง ๆ 15,000

โครงการฝึกอาชพีดา้นการทํา
สมนุไพรและยาเมอืง 15,000

โครงการฝึกอาชพีการทําอาหาร 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บคุลากรทางการศกึษา 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 10,000

โครงการพัฒนาและสง่เสรมิ
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 20,000

โครงการพัฒนาและดแูลเว็บไซต์
ของเทศบาล

โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหา
หมอกควัน

โครงการเยียมผูส้งูอายทุีบา้น 5,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดลอ้ม 5,000

โครงการพัฒนาสตรแีละ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
ครอบครัว

15,000

โครงการรณรงคล์ดโลกรอ้น

โครงการรณรงคป้์องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิโดยการมี
สว่นรว่มของประชาชน

10,000

โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์
งานสาธารณสขุ

โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์
กจิกรรมทางพทุธศาสนา



10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

10,000 10,000

80,000 80,000

15,000

10,000 10,000

10,000 10,000

5,000

10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ใชส้อย

โครงการสง่นักกฬีาเขา้รว่ม
การแขง่ขันกฬีาศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอําเภอ

โครงการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัย
ธรรมชาตแิละสาธารณภัย

โครงการรักนํา รักป่า รักษา
แผน่ดนิ

โครงการรณรงคใ์หป้ระชาชนให ้
สารชวีภัณฑท์ดแทนการใช ้
สารเคมใีนการเกษตร

โครงการสง่เสรมิการปลกูผัก
ปลอดสารพษิและปลกูผักสวน
ครัวรัวกนิได ้

โครงการสง่เสรมิการจัดการขยะ
ในชมุชนโดยใชห้ลัก 3 Rs

โครงการสง่นักเรยีนเขา้รว่มการ
แขง่ขันทักษะวชิาการและจัด
นทิรรศการผลงาน

15,000

โครงการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการ
แขง่ขันในระดับตา่ง ๆ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน
การสรา้งความปรองดอง
สมานฉันทด์า้นการกฬีา

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน
การทําและใชปุ้๋ ยหมัก

โครงการสง่เสรมิคนดศีรแีมท่า่ชา้ง 10,000

โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมท่า่ชา้ง

5,000



50,000

870,300

5,000 5,000

10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

50,000 50,000

40,000 40,000

220,000 220,000

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ใชส้อย

โครงการหนูนอ้ยฟันสวยสขุภาพดี 10,000

โครงการสํานักงานเทศบาล
ปลอดยาเสพตดิ

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา 870,300

โครงการสง่เสรมิสขุภาพจติ
ผูส้งูอายุ 50,000

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีดงพระเจา้นังโกน๋

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณ๊ปีใหมเ่มอืง(ดําหัว

คนเฒา่)

โครงการอนุรักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีเขา้พรรษา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน
เนืองมาจากพระราชดํารขิอง
สมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสดุาสยามบรมราช
กมุารี

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้กนนํา
สขุภาพครอบครัว

โครงการอบรมผูด้แูลผูส้งูอายุ
ผูพ้กิารในชมุชน (Care

giver)

โครงการอบรมจรยิธรรมและ
คณุธรรมสําหรับการทํางานของ
ผูบ้รหิาร สมาชกิและพนักงาน
เทศบาล

โครงการอนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณียีเป็งแมท่า่ชา้ง

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้ยาวชน
เรืองการป้องกันการตังครรภก์อ่น
วัยอันควรและโรคตดิตอ่ทาง
เพศสัมพันธ์



10,000 10,000

30,000 100,000 160,000

30,000 30,000

50,000 50,000 180,000

150,000 10,000 180,000

200,000 200,000

20,000 20,000

20,000 40,000

20,000 30,000
479,000

20,000 30,000
200,000 10,000 260,000

20,000
5,000 5,000 20,000

30,000 60,000 120,000
5,000 5,000 10,000

100,000 115,000

15,000 25,000

250,000 330,000
20,000 20,000
70,000 70,000

7,500 7,500 15,000

14,000 14,000

49,500 49,500

3,000 3,000

15,000

11,000 11,000

9,600 9,600

5,500 5,500

4,300 4,300

งบ
ดําเนนิงา
น

คา่ใชส้อย

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 30,000

วัสดกุอ่สรา้ง 50,000

โครงการอุย๊สอนหลาน

วัสดงุานบา้นงานครัว 20,000

วัสดเุชือเพลงิและหลอ่ลืน

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดดุนตรี 20,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 80,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000

วัสดกุฬีา

คา่บรกิารสือสารและโทรคมนาคม 15,000

คา่ไฟฟ้า 80,000

คา่บรกิารโทรศัพท์

10,000

10,000
คา่อาหารเสรมิ (นม) 479,000

วัสดอุืน
วัสดสํุานักงาน 30,000

คา่วสัดุ
วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

วัสดกุารเกษตร

คา่จัดซือตูเ้ก็บแฟ้มแบบชอ่ง

คา่จัดซือเครืองทําลายเอกสาร

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่นําประปา คา่นําบาดาล 10,000คา่
สาธารณูปโ
ภค

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

ครภุัณฑสํ์านักงาน

คา่จัดซือเกา้อีทํางาน

คา่จัดซือเครืองดดูฝุ่ น

คา่จัดซือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน

คา่จัดซือตูเ้หล็กบานเลือนทบึ

คา่จัดซือตูเ้หล็ก

คา่จัดซือตูเ้ก็บเอกสารบานเลือน
กระจก 15,000

คา่จัดซือโตะ๊ทํางาน



25,000

32,500 32,500

6,000 6,000

8,900 8,900

60,000

8,900

4,300

55,000

19,000

478,000 478,000

55,000 55,000

75,400 75,400

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

คา่จัดซือพัดลมตดิผนัง

คา่จัดซือพัดลมโคจร

คา่จัดซือโตะ๊วางของ 25,000

เครืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ
 LED ขาวดํา 8,900

เครืองคอมพวิเตอร์ 60,000

คา่จัดซือเครืองพมิพเ์ลเซอรห์รอื
 LED ขาวดํา ชนดิ Network

แบบที 1

ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์

คา่จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 32 นิว

19,000

คา่จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิว

55,000

ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

เครืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตังถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank
Printer)

4,300

โครงการกอ่สรา้งเขือนกันดนิ
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ลําเหมอืง
แมข่ัก หมูท่ี 6

คา่ทีดนิ
และ
สิงกอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ซอยหลังวัดทา้วคําวัง

หมูท่ี 1

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลียม
คสล.สามแยกบา้นนางบัวแกว้
คลอ่งแคลว่ หมูท่ี 6



310,000 310,000

270,000 270,000

370,000 370,000

22,000 22,000

94,000 94,000

62,000 62,000

689,000 689,000

100,000 100,000

300,000 300,000

150,000 150,000

450,000 450,000

งบลงทนุ

คา่ทีดนิ
และ
สิงกอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คสล. หมูท่ี 1

โครงการกอ่สรา้งราวกันตกเหล็ก
หมูท่ี 9

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กอเนกประสงค์ หมูท่ี 7

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํา
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 9

อาคารตา่ง ๆ

โครงการขดุเจาะบอ่นําบาดาล
และปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้น

หมูท่ี 7

โครงการขยายสะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 7

โครงการขยายผวิจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ถนนหนา้ดงพระเจา้
นังโกน๋ หมูท่ี 9

โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี 6

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
อาคารอเนกประสงคป์ระจํา
หมูบ่า้น หมูท่ี 8

โครงการกอ่สรา้งอาคารโดม
อเนกประสงค์ ชมุชนธารองิดอย
หมูท่ี 1

โครงการกอ่สรา้งศาลเจา้ประจํา
หมูบ่า้น หมูท่ี 1

งบเงนิ
อดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน



20,000 20,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
ปฎบัิตกิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน ประจําปี 2563

งบเงนิ
อดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 5 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

3,000

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 7 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

3,000

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 7 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

3,000

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 1 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

3,000

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 6 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

3,000



3,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

200,000 200,000

งบเงนิ
อดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยและ
ป้องกันปัญหา ยาเสพตดิใน
หมูบ่า้น หมูท่ี 7 ตําบล หางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 9 ตําบลหาง
ดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 8 ตําบลหาง
ดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 7 ตําบลหาง
ดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่

3,000

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 5 ตําบลหาง
ดง อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 6 ตําบลหางดง

อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ หมูท่ี 1 ตําบลหางดง

อําเภอหางดง
จังหวัดชยีงใหม่

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
บา้นกอง หมูท่ี 8 จํานวน 2 จุด

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ



40,000 40,000

30,000 30,000

560,000

110,000 635,000 5,785,500 20,000 ####### 12,673,430 33,800,000

งบเงนิ
อดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวม 6,889,500 312,000 5,595,570 95,000

โครงการอาหารกลางวัน 560,000

โครงการจัดงานมหกรรมไม ้
ดอกไมป้ระดับ อําเภอหางดง
จังหวัดเชยีงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐ
พธิแีละประเพณีทอ้งถิน อําเภอ
หางดง จังหวัดเชยีงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ปี 2560 ปี 2561

695,520.00 695,520.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

120,000.00 120,000.00 0 %

198,720.00 198,720.00 0 %

1,489,848.00 1,421,089.00 13.71 %

2,624,088.00 2,555,329.00

2,052,047.00 2,171,820.00 5.94 %
83,540.00 84,000.00 0 %

126,000.00 126,000.00 -0.16 %
158,280.00 166,740.00 0.53 %

1,290.00 0.00 0 %
933,085.00 980,280.00 21.92 %

99,796.00 96,060.00 33.85 %
3,454,038.00 3,624,900.00
6,078,126.00 6,180,229.00

ปี 2560 ปี 2561
งบดําเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 3,238,883.00 3,944,540.00 4,360,600
รวมงบบุคลากร 5,863,361.00 6,390,540.00 6,986,300

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 813,280.00 1,054,140.00 1,285,200
เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 91,361.00 130,000.00 174,000

คา่จา้งลกูจา้งประจํา 150,785.00 190,000.00 191,000
เงนิเพิมตา่ง ๆของลกูจา้งประจํา 8,610.00 0.00 0

เงนิเพิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 79,800.00 84,200.00 84,200
เงนิประจําตําแหน่ง 121,800.00 126,200.00 126,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนพนักงาน 1,973,247.00 2,360,000.00 2,500,200

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน 1,490,238.00 1,310,700.00 1,490,400

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,478.00 2,446,000.00 2,625,700

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีปรกึษา
นายกเทศมนตรี 198,720.00 198,800.00 198,800

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 695,520.00 696,500.00 696,500

เงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบรหิารงานทวัไป
งานบรหิารทวัไป

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลแมท่า่ชา้ง

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

อําเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่



0.00 0.00 51.43 %

0.00 0.00 0 %
0.00 840.00 0 %

88,800.00 72,000.00 20.48 %
0.00 6,800.00 0 %

88,800.00 79,640.00

179,360.45 154,980.67 0 %
0.00 0.00 88.67 %

60,390.00 15,999.80 -43.17 %

0.00 0.00 0 %

48,500.00 49,000.00 -80 %

202,080.31 200,382.30 0 %

0.00 0.00 7.14 %

0.00 0.00 0 %

110,000.00 100,000.00 -62.5 %

ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 0 %

คา่ลงทะเบยีน 78,650.00 400,000.00 150,000

โครงการการดําเนนิงานของศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารและรับเรืองรอ้งทกุข์ 0.00 10,000.00 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตังผูบ้รหิารและ
สมาชกิสภาเทศบาล 0.00 280,000.00 300,000

คา่พวงมาลยั กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 0.00 5,000.00 5,000

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

คา่จัดทําวารสารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของ
เทศบาล 0.00 50,000.00 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 89,924.00 150,000.00 150,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

ของรางวลัหรอืเงนิรางวลั 0.00 5,000.00 5,000

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 0.00 300,000.00 566,000
รายจา่ยเกียวกบัการรับรองและพธิกีาร 15,875.00 100,000.00 56,830

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 100,802.49 0.00 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 6,540.00 30,000.00 30,000
รวมคา่ตอบแทน 98,620.00 499,600.00 700,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,780.00 10,000.00 10,000
คา่เชา่บา้น 88,300.00 99,600.00 120,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 0.00 350,000.00 530,000

คา่เบียประชมุ 0.00 10,000.00 10,000



0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 3,861.60 100 %

6,435.00 3,235.00 0 %

49,760.00 177,580.00 -16.67 %

13,500.00 13,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการสง่เสรมิการจัดทําบญัชคีรัวเรอืน
ใหแ้กป่ระชาชนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

0.00 16,000.00 0

โครงการสาํนักงานเทศบาลปลอดยาเสพตดิ 0.00 0.00 5,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม
ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของผูบ้รหิาร
สมาชกิและพนักงาน

137,390.00 300,000.00 250,000

โครงการพัฒนาและดแูลเว็บไซตข์อง
เทศบาล 13,500.00 15,000.00 15,000

โครงการปกป้องสถาบนักษัตรยิแ์ละ
สถาบนัสาํคญัของชาติ 0.00 0.00 10,000

โครงการฝึกอบรมเกียวกบัการป้องกนัการ
ทจุรติแกผู่บ้รหิาร สมาชกิสภา พนักงาน 3,285.00 20,000.00 20,000

โครงการบรหิารจัดการศนูยป์ฎบิตักิารร่วม
ในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน อําเภอหางดง

0.00 20,000.00 0

โครงการบรหิารจัดการศนูยป์รองดอง
สมานฉันทร์ะดบัทอ้งถิน 0.00 10,000.00 10,000

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ



ปี 2560 ปี 2561

0.00 28,110.00 -50 %

0.00 0.00 -100 %

92,838.71 84,164.31 0 %

762,864.47 830,813.68

79,859.00 85,921.00 -55.56 %
1,360.00 0.00 0 %

30,983.00 18,313.00 -50 %
5,940.00 0.00 0 %

10,608.00 20,842.00 -62.5 %
130,563.09 131,867.06 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

28,990.00 97,750.00 0 %
0.00 728.00 0 %

288,303.09 355,421.06

182,560.69 190,750.23 0 %
7,145.00 12,625.00 0 %

51,552.61 54,566.23 0 %
15,647.00 15,183.00 0 %

ปี 2560 ปี 2561
371,718.00 385,842.00 -71.43 %
628,623.30 658,966.46
1,768,590.86 1,924,841.20รวมงบดําเนนิงาน 1,456,823.48 3,513,100.00 3,177,830

งบลงทนุ

คา่บรกิารสือสารและโทรคมนาคม 273,989.04 350,000.00 100,000
รวมคา่สาธารณูปโภค 586,454.17 705,000.00 455,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 63,089.20 70,000.00 70,000
คา่บรกิารไปรษณีย์ 13,930.00 20,000.00 20,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

คา่ไฟฟ้า 227,060.93 250,000.00 250,000
คา่นําประปา คา่นําบาดาล 8,385.00 15,000.00 15,000

รวมคา่วสัดุ 255,107.42 447,500.00 360,000
คา่สาธารณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,495.00 30,000.00 30,000
วสัดอุืน 3,500.00 5,000.00 5,000

วสัดกุารเกษตร 19,354.00 0.00 0
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดเุชือเพลงิและหลอ่ลืน 124,973.92 200,000.00 200,000
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 0.00 0.00 20,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 10,000.00 10,000
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 6,447.00 80,000.00 30,000

0.00 60,000.00 0

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,123.50 10,000.00 10,000
วสัดงุานบา้นงานครัว 19,866.00 40,000.00 20,000

คา่วสัดุ
วสัดสุาํนักงาน 59,348.00 67,500.00 30,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซม 74,530.40 80,000.00 80,000

รวมคา่ใชส้อย 516,641.89 1,861,000.00 1,662,830

โครงการอบรมจรยิธรรมและคณุธรรม
สาํหรับการทํางานของผูบ้รหิาร สมาชกิ
และพนักงานเทศบาล

2,685.00 40,000.00 20,000

ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลแมท่า่ชา้ง



0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,800.00 0 %
0.00 0.00 100 %

2,994.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 17,000.00 0 %

ปี 2560 ปี 2561

คา่จัดซือเครืองตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0.00 0.00 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

คา่จัดซือรถรางลอ้ยาง ขนาดไมน่อ้ยกวา่
20 ทีนัง 0.00 490,000.00 0

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

คา่พัดลมตดิผนัง 0.00 10,000.00 0

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

คา่จัดซือพัดลมโคจร จํานวน 3 เครือง 0.00 0.00 0

คา่จัดซือพัดลมตดิผนัง 0.00 0.00 6,000

คา่จัดซือตูเ้หล็ก 0.00 0.00 0
คา่จัดซือพัดลมโคจร 0.00 0.00 32,500

คา่จัดซือเครืองโทรสาร 0.00 5,000.00 0

คา่จัดซือตูเ้ก็บแฟ้มแบบชอ่ง 0.00 0.00 3,000

คา่จัดซือเครืองดดูฝุ่ น 0.00 0.00 14,000

คา่จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 49,500

คา่เครืองสแกนลายนิวมอื ชนดิบนัทกึเวลา
เขา้ออก 0.00 9,700.00 0

คา่จัดซือเกา้อีทํางาน 0.00 15,000.00 0

คา่ครุภณัฑ์
ครุภัณฑส์าํนักงาน



0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 54,600.00 0 %

0.00 22,500.00 0 %

90,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

92,994.00 114,900.00
92,994.00 114,900.00

ปี 2560 ปี 2561

รวมงบลงทนุ 35,000.00 642,832.00 105,000

งบเงนิอุดหนุน

จัดซือซุม้เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์บดนิทรเทพ
ยวรางกรู ฯ รัชกาลที 10

0.00 100,632.00 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 35,000.00 642,832.00 105,000

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

คา่จัดซือเลือยยนต์ 0.00 0.00 0

โครงเหล็กทางโคง้พรอ้มหลงัคาผา้ใบสขีาว 0.00 0.00 0

ครุภัณฑอ์ืน

คา่จัดซือเตน๊ท์ 0.00 0.00 0

คา่จัดซือเครืองพมิพช์นดิเลเซอรห์รอืชนดิ
 LED สแีบบ Network 0.00 10,000.00 0

คา่จัดซือเครืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 2,500.00 0

คา่จัดซือเครืองพมิพ์ Multifunction ชนดิ
เลเซอร/์ชนดิ LED จํานวน 1 เครือง 19,000.00 0.00 0

คา่จัดซือเครืองพมิพช์นดิเลเซอร/์LED
แบบ Network จํานวน 1 เครือง 16,000.00 0.00 0



20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

40,000.00 70,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั
อําเภอหางดง จังหวดัเชยีงใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
0.00 0.00 30,000

โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั
อําเภอหางดง จังหวดัเชยีงใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0.00 30,000.00 0

โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพธิแีละ
ประเพณีทอ้งถิน อําเภอหางดง จังหวดั
เชยีงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0.00 40,000.00 0

โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพธิแีละ
ประเพณีทอ้งถิน อําเภอหางดง จังหวดั
เชยีงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 40,000

โครงการบรหิารจัดการศนูยป์ฎบิตักิาร
ร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน
ประจําปี 2563

0.00 0.00 20,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 51,300.00 0.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 20,000.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
60,000.00 70,000.00
60,000.00 70,000.00

7,999,710.86 8,289,970.20

1,790.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,325.00 276.00 0 %

0.00 2,372.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการประชมุจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 4,360.00 5,000.00 5,000

โครงการประชมุประชาคมจัดทําแผนชมุชน 0.00 5,000.00 5,000

โครงการจา้งเหมาสถาบนัการศกึษา
ประเมนิการทํางานของเทศบาล 27,995.00 0.00 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 624.00 5,000.00 5,000

โครงการจัดเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ ของเทศบาล 0.00 5,000.00 5,000

โครงการจัดสง่ผลงานเทศบาลเขา้ประกวด
รางวลัตา่ง ๆ 0.00 5,000.00 5,000

71,300.00 70,000.00 90,000

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

โครงการการจัดงาน จัดนทิรรศการของ
เทศบาล 0.00 10,000.00 10,000

งบดําเนนิงาน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

รวมงานบรหิารทวัไป 7,426,484.48 10,616,472.00 10,359,130
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

รวมเงนิอุดหนุน 71,300.00 70,000.00 90,000
รวมงบเงนิอุดหนุน



0.00 0.00 0 %

28,995.00 0.00 0 %

ปี 2560 ปี 2561
34,110.00 12,648.00
34,110.00 12,648.00
34,110.00 12,648.00

1,252,920.00 1,332,240.00 3.86 %
42,000.00 42,000.00 0 %

117,360.00 122,160.00 6.05 %

24,000.00 24,000.00 0 %

1,436,280.00 1,520,400.00
1,436,280.00 1,520,400.00

0.00 0.00 11.54 %

0.00 0.00 -50 %
0.00 0.00 -88.1 %

26,250.00 17,600.00 0 %

26,250.00 17,600.00

500.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

รายจา่ยเกียวเนืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืนๆ

รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 12,000.00 0.00 0
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 0.00 30,000.00 0

รวมคา่ตอบแทน 26,785.00 202,000.00 175,000

คา่ใชส้อย

คา่เชา่บา้น 0.00 42,000.00 5,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 26,785.00 20,000.00 20,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 0.00 130,000.00 145,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 5,000

งบดําเนนิงาน
คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,357,423.00 1,668,200.00 1,732,900
รวมงบบุคลากร 1,357,423.00 1,668,200.00 1,732,900

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 83,690.00 127,200.00 134,900
เงนิเพิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 17,806.00 24,000.00 24,000

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบบุคลากร
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา)

65,000
รวมงบดําเนนิงาน 32,979.00 65,000.00 65,000

เงนิเดอืนพนักงาน 1,213,927.00 1,475,000.00 1,532,000

โครงการประเมนิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการปฎบิตัริาชการ 0.00 30,000.00 30,000

โครงการประเมนิประสทิธภิาพและ 0.00 0.00 0
รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 32,979.00 65,000.00 65,000
งานบรหิารงานคลงั

รวมคา่ใชส้อย 32,979.00 65,000.00



ปี 2560 ปี 2561

26,731.00 46,629.00 0 %

280,000.00 0.00 0 %

26,900.00 42,400.00 -72 %

0.00 0.00 100 %

5,215.00 4,385.00 0 %
339,346.00 93,414.00

17,186.00 0.00 0 %
10,600.00 0.00 0 %
27,786.00 0.00
393,382.00 111,014.00

0.00 0.00 100 %

0.00 15,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ปี 2560 ปี 2561

คา่จัดซือเครืองคอมพวิเตอร์ จํานวน 2
เครือง 46,000.00 0.00 0

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563

คา่จัดซือตูเ้หล็ก 0.00 11,000.00 11,000

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

ครุภัณฑส์าํนักงาน
คา่จัดซือเกา้อีทํางาน 0.00 0.00 7,500

งบลงทนุ
คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 36,270.05 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนนิงาน 97,528.05 382,000.00 489,000

วสัดสุาํนักงาน 27,850.05 30,000.00 30,000
วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,420.00 20,000.00 20,000

รวมคา่ใชส้อย 34,473.00 130,000.00 264,000
คา่วสัดุ

โครงการจา้งเหมาปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิเพือรองรับภาษีทีดนิ
และสิงกอ่สรา้ง

0.00 0.00 200,000

คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซม 1,200.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ 0.00 0.00 0

คา่ลงทะเบยีน 11,950.00 50,000.00 14,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 9,323.00 30,000.00 30,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดตา่ง
(%) ปี 2563



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 15,600.00

0.00 15,600.00

1,829,662.00 1,647,014.00
9,863,482.86 9,949,632.20

9,863,482.86 9,949,632.20

รวมแผนงานบรหิารงานทวัไป 8,966,614.53 12,742,672.00 12,673,430
รวมทกุแผนงาน 8,966,614.53 12,742,672.00 12,673,430

รวมงบลงทนุ 52,200.00 11,000.00 27,400

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,507,151.05 2,061,200.00 2,249,300

คา่จัดซือเครืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800
VA จํานวน 2 เครือง 6,200.00 0.00 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 52,200.00 11,000.00 27,400

คา่จัดซือเครืองพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED
ขาวดํา ชนดิ Network แบบที 1 0.00 0.00 8,900


