
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลแมทาชาง 
อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม 

        

                 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 32,600,000 บาท แยกเปน  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,683,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,683,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,683,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและ
ผูประกันตนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๐๙.๕/ว๙ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ พระราช 
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และหนังสือสํานักงานก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต.ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙/ว๘๑ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจางในสังกัดซ่ึง

เปนผูประกันตน  ตาม พรบ.เ งินทดแทน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      

   
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – ๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป  ๒๕๖๕  ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี  แผนงานงบกลาง  หนาท่ี 36 
ลําดับท่ี ๑  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/
ว๒๙๘๙  ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

      

   
เบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน 1,300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – ๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป  ๒๕๖๕  ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี  แผนงานงบกลาง หนาท่ี  36 
ลําดับท่ี ๒  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/
ว๒๙๘๙ ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

      

   
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 130,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป  ๒๕๖๕  ยุทธศาสตรท่ี 
      



1 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี  แผนงานงบกลาง หนาท่ี  36 ลําดับ 
ท่ี 3 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๒
๙๘๙ ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

   
เงินสํารองจาย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซ่ึงไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได เชนการเกิดสาธารณภัยตางๆ (อุทักภัย  อัคคีภัย 
วาตภัย  ภัยแลง  ภัยหนาวฯลฯ ) หรือกรณีท่ีมีความจําเปนตองจาย
นอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจายไว  หรือเพ่ือปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนหรือกรณีท่ีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจาก
เงินประเภทนี ้

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.)

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม 

      

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภท ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุนไมตองนํามารวมคํานวณ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวน
มาก  ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๐ ลงวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ หนังสือ
สํ านั ก ง านกอง ทุนบํ า เหน็ จบํ าน าญข า ร าชการส วนท อง ถ่ิน  ท่ี
มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๘ ลงวันท่ี  21  กรกฎาคม 2559และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ีมท 0808.5 
/ว ๒๙  ลงวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙   

      

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,060,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,150,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,625,700 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 696,500 บาท 

      

  -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน ๑๒  เดือน ในอัตรา
เดือนละ ๒๗,๖๐๐  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  (จํานวน ๒ คน)   
จํานวน  12  เดือน ในอัตราเดือนละ ๓๐,๓๖๐ บาท  

      

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 12 
เดือน ในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี(จํานวน 
2 คน) จํานวน  ๑๒  เดือน ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท   

      

   
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน ๑๒  เดือน  
ในอัตราเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท       
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 2 คน) 
จํานวน  ๑๒  เดือน ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท   

      

   
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 198,800 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 
 ๙,๖๖๐ บาท 
 - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 
๖,๙๐๐ บาท    

      

   
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราดังนี ้
- ประธานสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน  ๑๒  เดือน  
ในอัตราเดือนละ  ๑๕,๑๘๐  บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล เงินคาตอบแทน จํานวน ๑๒  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 4,524,780 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,063,760 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก

พนักงานเทศบาล จํานวน  ๘ อัตรา  
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,200 บาท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหาร 

     เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
เทศบาล (ปลัดเทศบาล)  

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
เทศบาล (ปลัดเทศบาล ) เงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 7,000 
บาท จํานวน ๑๒ เดือน 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงาน
ท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน                          

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 203,700 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจางใหแกลูกจางประจํา 

จํานวน ๑ อัตรา  
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 923,120 บาท 

      
  - เ พ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป   
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 124,000 บาท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

     เพ่ือจายเปนเ งินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 
ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,826,600 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 614,700 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

จํานวน 321,700 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๓ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๑ 
- เพ่ือจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงมาชวย  
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงตามหลกัเกณฑและ 
 

      



วิธีการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว3369 
ลงวันท่ี ๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ 
 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ  ผูตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา คณะกรรมการตรวจงานจาง  และผูควบคุมงาน 
 - เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงาน  พนักงานจาง ในการ
ปฏิบัติงาน   ฝาอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวาง
ปฏิบัติหนาท่ี 
 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีสามารถเบิกจายไดตามประเภท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน  เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
ประจํา  พนักงานจาง  หรือ  ผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย
กําหนด   (ประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิ เศษ)  ตั้ ง ไวจํ านวน  
321,700  บาท 

   
คาเบ้ียประชุม จํานวน 10,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภา  และคาตอบแทนของคณะกรรมการตางๆ 
ในการประชุมสภา 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน  พนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได   

      

   
คาเชาบาน จํานวน 248,000 บาท 

      
  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงาน  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตาม 

ระเบียบ 
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง 
ประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ   
 
 
 
 
 

      



   
คาใชสอย รวม 367,900 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      

  (๑)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
     เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอ่ืนใด 
(๒)  คาโฆษณาและเผยแพร 
     เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตร  วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถาย  การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  หนังสือพิมพ วารสาร แผน
พับ ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
(๓)  คาธรรมเนียม 
    เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมปาย  ยานพาหนะ 
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ 
(๔)  คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจาํป  วีดีทัศน วีดีโอเทป  ปายประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
(๕)  คาถายเอกสาร 
    เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานหรือเก่ียวเนื่อง 
กับการปฏิบัติราชการ 
(๖)  คาจางเหมาบริการ 
    เ พ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผู รับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ค รุ ภั ณ ฑ ห รื อ สิ่ ง ก อ ส ร า ง  ฯ ล ฯ    เ ช น   ค า จ า ง เ ห ม า สู บ น้ํ า    
คาบริการกําจัดปลวก  คาลางอัดฉีดรถยนต  คาของท่ีระลึกตางๆ  คาจาง
เหมา  ดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  สวนหยอม สนามหญา  หรือท่ี
สาธารณะ   คาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน  คาจางเหมาจัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูล และคาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเปนกิจการในอํานาจ
ห น า ท่ี  แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ บิ ก จ า ย ใ น ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ า ย นี้    
(๗)  คาเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําเว็บไซต 
     เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําเว็บไซต ( Website ) เปนราคา
ตอป 
 
 
 

      



 (๘)  คาจดทะเบียนเว็บไซต 
      เพ่ือจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซต ( Website) Domain name   
เปนราคาตอป 
 (๙)  คาเชาท่ีดิน 
     เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดิน สําหรับดําเนินกิจการในอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล  เปนราคาตอป 
(๑๐)   คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ท่ีมี
ลักษณะการใชงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ   
      เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบล 
แมทาชาง ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิด
อุบัติเหตุ    

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  ๑. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืนท่ี
จําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรอง  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยท่ีมท 
๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑ ลงวันท่ี ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม 
    เ พ่ือจ ายเปนค า เลี้ ยงรับรองในการประชุมสภาทอง ถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนฯลฯเชน คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอ่ืน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๒๓๘๑ ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. คาจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ  
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ 
ตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันปยมหาราช  ฯลฯ   โดยจาย
เปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ   คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาจัดซ้ือ
ผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุม พวง
มาลา  คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาวงดุริยางค  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ปรากฏใน

      



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
หนาท่ี ๕๓ ลําดับท่ี  ๕ 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคา ของรางวัล เงินรางวัล และของท่ีระลึกในงานหรือ  

กิจกรรม หรือพิธีตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับภารกิจ  
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูท่ีไดรับ  
คําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      

    
คาพวงมาลัย กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย กระเชาดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา 

เพ่ือใชในงาน พิธีศาสนา  พิธีตางๆ  หรืองานกิจการของทองถ่ิน   
      

    
คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ 
ของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานทองถ่ิน  ลูกจาง 
ประจาํและพนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายได 
ในประเภทรายจายนี้   

      

    
โครงการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกพนักงาน  
พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  คาดอกไม 
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา 
 

      



ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ ) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๙  ลําดบัท่ี ๔ 

    
โครงการจางเหมาทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารเทศบาล จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล  
ชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 –
๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๕  ลําดับท่ี ๑๒ 

      

    
โครงการจางเหมาพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล เพ่ือสรางชองทางใน
การเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเละเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการทํางานใหดีข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๕  ลําดับท่ี  ๑๑ 

      

    
โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการดําเนินการศูนยขอมูลขาวสารและ
รับเรื่องรองทุกข ณ  เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ  แบบฟอรมรับเรื่องราวรองทุกข คาประชา 
สัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ  คาวัสดุอุปกรณ  ตูเอกสาร และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๔๖๒ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 หนาท่ี ๕๔  ลําดับท่ี  ๘ 

      

    
โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันท
ระดับทองถ่ิน ณ  เทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคากระดาษและ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ  แบบฟอรมรับเรื่องราวรองทุกข  คาประชา 
สัมพันธ คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ  คาวัสดุอุปกรณ  ตูเอกสาร และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖๕) หวงป 2565  
 

      



ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๖  ลําดับท่ี ๑๕ 

    
โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปกปองสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญ
ของชาติ เชน การจัดกิจกรรมอบรม ใหความรู เ ก่ียวกับการปกปอง 
สถาบันกษัตริย  และสถาบันสํา คัญของชาติ  การประชาสัมพันธ
ความสําคัญสถาบันกษัตริย และสถาบันสําคัญของชาติใหประชาชน  
ทราบทางสื่อตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๖  ลําดับท่ี ๑๖ 

      

    
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมสําหรับการทํางานของผูบริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ
การทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทน   คาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง  คากระดาษและ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  
คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๕๘  ลําดับท่ี ๑ 

      

    
โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจางเทศบาล 

จํานวน 37,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน
เทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง 
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชา 
ท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกระลึก และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  หนาท่ี ๕๙  ลําดับท่ี ๓ 
 

      



   
คาวัสดุ รวม 447,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง 
น้ําดื่ม แผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก  แผงก้ันหอง (พารทิชั่น) มาน
บังแสง ผามาน ตูเอกสาร โตะพับ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ 
(หนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ  หมึก น้ําดื่ม 
ฯลฯ ท่ีใชในกิจการของเทศบาล  

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา  ถานไฟฉาย  ปลั๊ก
ไฟฟา  สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร  เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  สําหรับอาคารสํานักงาน 
หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ   

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรง  ไมกวาด  ถังขยะ  ผาปู
โตะ  ถวยชาม  ชอนสอม ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ  สําหรับใช
ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยู ในความ
รับผิดชอบ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก 

ยางใน  หัวเทียน  ฟลมกรองแสง ฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา 
รถกูภัย รถยนต  รถตู   รถจักรยานยนตและยานพาหนะอ่ืนๆ 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบ ี กาซหุงตม  ถาน น้ํามันกาด ฯลฯ   
      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคนเจ็บ  ยา 

เวชภัณฑ  เคมีภัณฑตาง ๆสําหรับเปลี่ยนน้ํายาเคมีดับเพลิงท่ีหมดอาย ุ
และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปน  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร 

พูกันและสี  ฟลม  ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอ ,แผนซีดี) 
ภาพถายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด  ขยาย ฯลฯ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรอง

แสง  แปนพิมพ   เมาส   แผนหรือจานบันทึกขอมูล   เมนบอรด    
เมมโมรี่ชิป   โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ        

      



   
วัสดุอ่ืน จํานวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด 
แตมีความจําเปนตองใช เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟา  ตระแกรงกัน
สวะ หัววาลวปด - เปดแกส ฯลฯวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตางๆ   

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 397,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน

ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับใชในสํานักงาน และอาคารหรือสถานท่ี

อ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนท่ีและหมายความ 
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก
การใชบริการ เชน  คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุง 
รักษาสาย ฯลฯ   

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตรา

ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ   
      

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร และคาใชจายเก่ียวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต โดยจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) 

      

  
งบลงทุน รวม 53,700 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 53,700 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
- ขนาด 15 ลิตร 
-สามารถดูดฝุนและน้ํา 
-เปนราคาพรอมอุปกรณ 
 

      



เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเทศบาล เปนครุภัณฑท่ีตั้งจาย
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากตองการคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือ
ท่ีกําหนด โดยสามารถหาซ้ือไดท่ัวไปตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัด
พลังงาน แข็งแรง ทนทาน  

    
คาจัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 42,700 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนค าจัด ซ้ือเครื่อง ทําลายเอกสาร  จํ านวน  1 เครื่ อง    
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
-ขนาดท่ีกําหนดเปนแบบทําลายข้ันตํ่าตอครั้ง (แบบตัดละเอียดทําลาย
ครั้งละ 20 แผน) 
-ขนาดกระดาษหลังทําลาย ความกวาง ระหวาง 3 - 5 มิลลิเมตร  
และความยาวระหวาง 25 - 40 มิลลิเมตร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเทศบาล เปนครุภัณฑท่ีตั้งจาย
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2563  โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัด
พลังงานแข็งแรง ทนทาน  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนงานราชพิธี ท่ีทําการปกครอง อ.หางดง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถ่ิน ประจําป 2565 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แผนงานบริหาร 
ท่ัวไป หนาท่ี ๑๑๑  ลําดับท่ี  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 736,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 642,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 642,720 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,840 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน 

เทศบาล  จํานวน  ๑  อัตรา 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 299,880 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจ  จํานวน  ๑ อัตรา 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 94,100 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 54,100 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

จํานวน 54,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจาง 
ประจํา  พนักงานจางหรือผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด 
(ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ) ตั้งไวจํานวน  ๕๔,๑๐๐ บาท 

      

   
คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล จํานวน 2,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ ายเปนคา ใชจ ายในโครงการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  เชน   
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเทศบาล  ฯลฯ  คาตอบแทนพิธีกร   
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ    คาวัสดุอุปกรณ  คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม  
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของรางวัลหรือเ งินรางวัล  และ 
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562  
ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป  2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป หนาท่ี ๕๓ ลําดับท่ี ๔ 
 
 

      



    
โครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวดรางวัลตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสงผลงานเทศบาลเขาประกวด เชน 
การประกวดดานสิ่งแวดลอม การประกวดดานสาธารณสุข การประกวด 
ดานธรรมภิบาล ฯลฯ คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ    คาวัสดุอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี  
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 
- ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ีแผนงานบริหารงานท่ัวไป หนาท่ี ๕๕ ลําดับท่ี ๑๓ 

      

    
โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โดยจายเปน
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับใหบริการประชาชน  
คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาลางอัดขยายรูปถาย คาเชา
เครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจาย
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ีแผนงาน บริหารงานท่ัวไป หนาท่ี ๕๕ ลําดับท่ี ๑๔ 

      

    
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการประเมินผลการทํางานของเทศบาล เชน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล โดย
จางสถานศึกษาเปนผูประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตามหนังสือ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ เปนตน 
โดยจายเปนคาจางเหมาสถานศึกษาและคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน
สําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
ลางอัดขยายรูปถาย คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๒  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป หนาท่ี ๕๔ ลําดับท่ี ๙ 
 

      



 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,279,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,892,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,892,400 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,690,900 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน

เทศบาล จํานวน ๔  อัตรา 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงานการ

คลัง(ผู อํานวยการกองคลัง)  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  หรือตามสิทธิ 
ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,700 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1 

อัตรา 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,800 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน ๑ อัตรา 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 387,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 182,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

จํานวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน  เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจาง 
ประจํา  พนักงานจาง  หรือ  ผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย
กําหนด  (ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ)  ตั้งไว  จํานวน 
 ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาล ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลา
ราชการได  

      

   
คาเชาบาน จํานวน 32,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินคาเชา 
บานไดตามระเบียบฯ    
 
 

      



   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ 

เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ     
      

   
คาใชสอย รวม 155,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
 และผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน
ของทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม 
ในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

      

    
คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตางๆ 
ของพนักงานเทศบาล   รวมท้ังค าธรรมเนียม  ปายยานพาหนะ 
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี ้

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 115,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชการได 

ตามปกติ 
      

   
คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง 
น้ําดื่ม  แผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก  แผงก้ันหอง (พารทิชั่น) 
สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ  หนังสือ เอกสาร 
ฯลฯ ) แบบพิมพ   หมึก  น้ําดื่ม ฯลฯ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรองแสง 
แปนพิมพ  เมาส  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรีช่ิป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ     
 
 
 
 

      



   
คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 80,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองตน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องตน เชน ไฟไหม , อุทกภัย , วาตภัย  , ภัยแลง, ภัยหนาว เปนตน 
ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
การการบริการเชิงรุก  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หนาท่ี 67 
ลําดับท่ี ๕ 

      

    
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร) (กิจกรรมฝกอบรมทบทวนและการ
ซักซอมแผนงานปองกันอัคคีภัย)  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร   คาปาย  คาดอกไม  กระเช าดอกไม   คาตกแต งสถานท่ี 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาองท่ีระลึก คาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี 
และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   หนาท่ี ๖๗  ลําดับท่ี  ๗ 
 
 
 
 

      



    
โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
เทศบาลตําบลแมทาชาง 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมหลักสูตรฝกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนท่ีหนวยงานทางราชการเปนผูจัดฝกอรบรม คาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน(อปพร.) เชนการสนับ 
สนุนวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน, คาพาหนะการปฏิบัติงานฯลฯ รวมถึง
กิจกรรมใหความรูแกประชาชน เยาวชน และเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง เก่ียวกับการปองกันภัยจากสาธารณภัยตางๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 ปรากฏในแผน   
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการการบริการเชิงรุก  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
หนาท่ี ๖๗  ลําดับท่ี ๔ 

      

    
โครงการบูรณาการการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (หลักสูตรทบทวน) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น โ ค ร งก า รบู รณา กา รก า ร ฝ ก อบ ร ม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (หลักสูตรทบทวน)  ในการเปนผูชวยเจาพนักงานในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร  คาปาย  คาดอกไม  กระเชาดอกไม   คาตกแตงสถานท่ี   
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของท่ีระลึก คาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี 
และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
การบริการเชิงรุก  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หนาท่ี  29 
ลําดับท่ี ๑ 

      

    
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุและใหบริการประชาชนในงาน 
เทศกาลสําคัญ 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันลดอุบัติเหตุและใหบริการ
ประชาชนในงานเทศกาลสําคัญ  โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ   
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ  คาพิมพ
เอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง

      



สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   หนาท่ี ๖๗  ลําดับท่ี ๖ 

    
โครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัยตาง ๆ 
เชน อัคคีภัย อุทกภัย   วาตภัย แผนดินไหว ฯลฯ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
สํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลมี
ความรูและมีทักษะในการเอาตัวรอดและชวยเหลือบุคคลในกรณีท่ีเกิดภัย
ข้ึนภายในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเปนคาตอบแทน  
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ 
คาพิมพเอกสาร  คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม  คาตกแตงสถานท่ี 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี 
และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาชุดปฏิบัติงาน รองเทา หมวก เข็มขัด คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– ๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการการบริการเชิงรุก 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หนาท่ี ๖๖  ลําดับท่ี ๑ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    
โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัตกิารรวมในการชวยเหลือประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อ.หางดง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหารแกว 
ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป  ๒๕๖๕   ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
หนาท่ี ๑๑๐  ลําดับท่ี  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,234,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,324,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,324,600 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,087,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน 

จํานวน  ๓  อัตรา   
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท 

      
   (๑)  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

     เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล  
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนง นักบริหารการ 

ศึกษา ในอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท  จํานวน ๑๒ เดือน  
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,125,600 บาท 

      
  เ พ่ือจายเปนคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจและคาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป  
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางท่ัวไป   
      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,262,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 321,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

จํานวน 169,000 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจสอบรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางราชการของ
พนักงานผูขอรับการประเมิน 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา คณะกรรมการตรวจงานจาง 
-  เพ่ือจายเปนคาทําขวัญใหแกพนักงาน พนักงานจางในการปฏิบัติงาน
ฝาอันตรายเปนครั้งคราวหรือการไดรับอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
ประจาํ พนักงานจาง  หรือผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบกฎหมายกําหนด     
 
 

      



   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน  พนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได  

      

   
คาเชาบาน จํานวน 140,400 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานได 

ตามระเบียบฯ  
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

ประจาํ ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  
      

   
คาใชสอย รวม 1,243,600 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 291,600 บาท 

      

  (๑)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
     เพ่ือจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอ่ืนใด     
 (๒)  คาโฆษณาและเผยแพร  
      เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตร  วีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยาย 
รูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภท
ตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ 
สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
(๓)  คาธรรมเนียม 
     เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีสามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี ้
(๔)  คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารดาน
การศึกษา 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ดานการศึกษา เชน แผนพับ  ใบปลิว วีดีทัศน วีดีโอเทป ปายประชา 
สัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
(๕)  คาถายเอกสาร 
     เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานการศึกษา 
    
 

      



(๖)  คาจางเหมาบริการ 
    เ พ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผู รับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด เชน  คาจางเหมาพ่ีเลี้ยงเด็กเพ่ือชวยผูชวยผูดูแลเด็ก ผูชวย 
ครูผูดูแลเด็ก คาจางเหมาผูชวยนักวิชาการศึกษา  จางเหมาพนักงานเพ่ือ
มาชวยงานในกองการศึกษา  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก 
คาลางอัดฉีดรถยนต  คาจางเหมาจัดทําของขวัญของท่ีระลึกตางๆ คาจาง 
เหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ  สวนหยอม สนามหญา  หรือท่ี
สาธารณะ   คาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน   คาจางเหมาอ่ืนๆ ท่ี
เปนกิจการในอํานาจหนาท่ีและสามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้  

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูท่ีไดรับ
คําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๘        

      

    
คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม การประชุมสมัมนาตาง ๆ  
ของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงาน  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้   

      

    
โครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบานวิชาการ ผลงานครูและนักเรียน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานนิทรรศการ เปดบานวิชาการ 
 ผลงานครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสื่อการเรียนรู 
ผลงานของครูและเด็กนักเรียน   เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียนไดกลา
แสดงออก ดานการแสดงบนเวทีเพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองและชุมชน  เพ่ือให
ผูปกครอง ชุมชน ไดมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนา
การศึกษาเปนขวัญกําลังใจใหกับนักเรียน เกิดความมุงม่ันท่ีจะศึกษาใน
ระดับสูงข้ึนตอไป  โดยจายเปนคารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาเครื่องเสียง เต็นท เวที 

      



คาจางเหมาทําความสะอาด คาตกแตง จัดสถานท่ี  คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชาดอกไม  คาพาหนะ  คาจัด
ริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศึกษา หนาท่ี  ๖๒ ลําดับท่ี ๑๑ 

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม ศพด.ทต.แมทาชาง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชางมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  เปนแหลงเรียนรู
และเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็ก เชน จัดซ้ือหญาเทียมปูสนามเด็ก
เลน หิน  ดิน  ทราย จัดซ้ือดอกไม ตนไม จัดสวนหยอม วัสดุ อุปกรณท่ี
ใชสําหรับปรับภูมิทัศนในศูนยใหเหมาะกับการเรียนรู การทาสีอาคาร  
รั้ว และรายจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี 60 
ลําดับท่ี ๒ 

      

    
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนคาใชจ ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี  ๖๓ ลําดับท่ี ๑๖ 
 

      



    
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเดก็ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 
 มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลง มีความกตัญูกตเวที  
มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ   
โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย  
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศึกษา หนาท่ี  ๖๓ ลําดับท่ี ๑๕ 

      

    
โครงการฝกอบรมใหความรูปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็กและ
สถานศึกษา 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูปองกัน
และควบคุมโรคติดตอในเด็กและสถานศึกษา โดยการฝกอบรมใหความรู
แกผูปกครอง  นักเรียน และครูผูดูแลเด็ก ในการปองกันโรคติดตอใน
เด็ก  และในสถานศึกษา   และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพปองกันจากโรคติดตอตางๆ ตามฤดูกาล  โดยจายเปน
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม 
กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป  2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศึกษา หนาท่ี  ๓๑ ลําดับท่ี ๑ 

      

    
โครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการ
ผลงาน 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
วิชาการและจัดนิทรรศการผลงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสื่อ
การเรียนรู  ผลงานของครูและเด็กนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู เพ่ือให
นักเรียนไดกลาแสดงออก ดานการแสดงบนเวที เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเปนคา

      



รับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไม มี
แอลกอฮอล คาเครื่องเสียง  เต็นท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด  
คาตกแตง  จัดสถานท่ี  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  
การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ   
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ กระเชาดอกไม  คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืน 
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕  ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี 
๖๓ ลําดับท่ี ๑๒ 

    
โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูการใชชีวิตแบบ
พอเพียงไมฟุงเฟอ รูจักแบงปนและอดออม โดยจายเปนคาตาง ๆ เชน 
คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําเก่ียวกับการเกษตร 
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  คาหนังสือ แผนพับ  คาปรับภูมิทัศน 
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี 62 
ลําดับท่ี ๘ 

      

    
โครงการสงเสริมรักการอาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมรักการอาน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย  รณรงคการอาน
หนังสือ ของเด็ก  เยาวชน  ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือจะไดมีความรูมาก
ข้ึน  โดยจายเปนคาตางๆ  เชน คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาหนังสือ  คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  คาหนังสือ  แผนพับ 

      



คาปรับภูมิทัศน  คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การศึกษา หนาท่ี  ๓๑ ลําดับท่ี ๒ 

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 849,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พัฒนาการ 
ศึกษาเรียนรูในระบบ (ข้ันพ้ืนฐาน) หรือ นอกระบบ หรือศึกษาเรียนรู
ตามอัธยาศัย   คาจัดซ้ืออาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน   
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คาฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู การจัดระบบ
รถโรงเรียน   การสนับสนุนวัสดุการศึกษา  สื่อการเรียนการสอน   
การจัดเก็บ สํารวจ  บันทึกและวิเคราะหขอมูลการศึกษา  คาตอบแทน  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูมาชวยปฏิบัติงาน  คาวัสดุการศึกษา 
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี  คาเชาพาหนะ คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คากระดาษ  คาของท่ีระลึก เครื่องเขียนและแบบพิมพ 
คาเงินรางวัล  ของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี  4 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี ๖๑ ลําดับท่ี ๔ 
 ๑ คาจัดซ้ืออาหารกลางวัน                        รวม  ๕๖๕,๙๕๐  บาท 
      เพ่ือจายคาจัดซ้ืออาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลแมทาชาง  อัตราคนละ ๒๐ บาท จํานวน ๒45 วัน ตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3924 
 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม  2564 
  ๒. คาจัดการเรียนการสอน                       รวม   ๑๘๗,๐๐๐   บาท 
      เพ่ือจายคาจัดการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร 
เครื่องเลนสนาม สื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  
ท่ีมท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดซ้ือ

      



จัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ไดรับ
อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี  มท.๐๘๑๖.๒/  ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔    
  ๓.  คาหนังสือเรียน                                  รวม   ๑๗,๐๐๐  บาท 
       เพ่ือจายคาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือเรียนใหแกเด็กปฐมวัย  
(อาย ุ๓ -๕ ป)  อัตราคนละ  ๒๐๐ บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมทาชางตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔   ตามแนวทางการ
บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๔. คาอุปกรณการเรียน                            รวม   ๑๗,๐๐๐  บาท 
     เพ่ือจายคาใชจายใหกับผูปกครองสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ -
๕ ป) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
แมทาชาง เพ่ือนําไปเลือกซ้ืออุปกรณการเรียนท่ีจําเปนตองใชในการเรียน
การสอนไดตามความตองการใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงอายุ  
ไดแก  สีเทียน  สีน้ํา  ดินน้ํามันไรสารพิษ  กระดาษ  สมุด  ดินสอ 

      

  ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เปนตน ตามแนวทางหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี  4 กรกฎาคม 
๒๕๖๔  ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน 
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๕.  คาเครื่องแบบนักเรียน                           รวม   ๒๕,๕๐๐ บาท 
       เพ่ือจายคาใชจายใหกับผูปกครองสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – 
5 ป) อัตราคนละ  ๓๐๐ บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
แมทาชาง เพ่ือนําไปเลือกซ้ือเครื่องแบบผูเรียนตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี  4 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔   ตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
   ๖. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน                      รวม   ๓๖,๕๕๐  บาท 
       เพ่ือจายคาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเด็กปฐมวัย (อาย๓ุ - ๕ป) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง  ประกอบดวย 
๑. กิจกรรมวิชาการ  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๓.  กิจกรรมทัศน
ศึกษา๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)๕. กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนทางไกล (หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๖.๒/ว๑๑๑๑ ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม 
๒๕๖๔) และปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
ท่ีมท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔   แนวทางการ
บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

      



    
โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพดี โดย
การฝกอบรมใหความรูแกผูปกครอง และนักเรียนในการดูแลสุขภาพฟน  มี
ความรู เกี่ยวกับการปองกันโรคฟนผุในเด็ก ผูปกครองไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพปากและฟนของลูก และเพื่อใหเด็กดูแล
สุขภาพฟนไดดวยตนเองโดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ เอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตก แตงสถานท่ี คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม คาของท่ีระลึก
และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม แผนงานการศึกษา หนาท่ี๖๓ลําดับท่ี ๑๔ 

      

   
คาวัสดุ รวม 615,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  แฟม  
 ตรายาง  น้ําดื่ม  แผนพลาสติก แผนพลาสติกอาคิลิก  แผงก้ันหอง  
( พารทิชั่น ) สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ  (หนังสือพิมพ หนังสือ 
เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพ  หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ท่ีใชในกิจการของ
เทศบาล  

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา  ถานไฟฉาย  ปลั๊ก
ไฟฟา  สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร  เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  สําหรับอาคาร
สํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 510,000 บาท 

      

  ๑.เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
ท่ีนอน  แปรง  ไมกวาด ถังขยะ  ผาปูโตะ  ถวยชาม  ชอนสอม ชุดถาด
หลุม  ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ  สําหรับใชในกิจการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและสําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวม 
20,000  บาท  
๒. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลแมทาชาง  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน 260 วัน 
รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท  ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔  ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔         

      



๓. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม ( นม )  ใหแกเด็กนักเรียนท่ีเรียน 
ในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง อัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน   ๒๖๐  วัน   รวม  ๒๗๐ ,๐๐๐  บาท   ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔ ลงวันท่ี  4 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔     

   
วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ไมตาง ๆ สี  ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง 
ทราย ปูนซีเมนต  แผนเหล็ก  เสาเหล็ก เหล็กเสน  ฯลฯ  สําหรับใชใน
การซอมแซมอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ี สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ   

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคนเจ็บ ยา 
เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย ปรอทวัดไข  เครื่องวัดอุณหภูมิ  
เคมีภัณฑตาง น้ํายาเคมี หรือน้ํายาสําหรับเปลี่ยนน้ํายาดับเพลิงท่ีหมด 
อายุและวัสดุอ่ืนท่ีจําเปน สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมทาชาง  

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไมดอกไม
ประดับ ปุย  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ 
วัสดุเพาะ ชํา  ฯลฯ  และผาใบหรือผาพลาสติก สําหรับปรับปรุงภูมิทัศน
บริหารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการทํา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร 
พูกันและสี  ฟลม  ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, 
แผนซีดี ) ภาพถายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย 
ฯลฯ   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรองแสง 

แปนพิมพ เมาส  แผนหรือจานบันทึกขอมูล   เมนบอรด  เมมโมรีช่ิป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ   

      

   
วัสดุดนตร ี จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรีประเภทตางๆ  เชน เครื่องดนตรีไทย 
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง วงโยธวาทิตสําหรับเด็กนักเรียน ,เครื่องดนตรีไทย
สากล อุปกรณสําหรับใชประกอบเครื่องดนตรี เชน สายเปา  สายกีตา  
เปนตน และเครื่องดนตรีอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง 

      



   
คาสาธารณูปโภค รวม 82,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

แมทาชาง    
      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ตําบลแมทาชาง    
      

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมสําหรับอาคารศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง    
      

  
งบลงทุน รวม 59,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 59,500 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  ๑. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน ๑ เครื่อง   
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอแสดง
ภาพไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core)  
โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
  ๑)  เป นแผ งว งจร เ พ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ท่ี มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
  ๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
 ๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา ๒ GB  
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา ๘ GB 

      



- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
ก ว า  ๒  TB ห รื อ  ช นิ ด  Solid State Drive ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม น อ ย
กวา ๔๘๐ GB จํานวน ๑ หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/ 
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอย 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

    
คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 7,500 บาท 

      

  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน ๑ เครื่อง                
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank  
 Printer) จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา  27 
หนาตอนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๑๕ หนาตอ
นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา-สี) ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x 600 
หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
– สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา ๙๙ สําเนา  
- สามารถยอและขยายได  ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา ๑ ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา ๑ ชอง หรือ สามารถใช
งานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน  
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

      



ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

    
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท 

      

  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน ๑  เครื่อง   
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล  
เพ่ือใชกิจกรรมการเรียนการสอนใชสําหรับจัดการเรียนการสอนของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core)  
จํานวน ๑ หนวย โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้  
ดังนี้ 
   ๑) ในกรณีความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๔ MB ตองมีความเร็วสัญญาณพ้ืนฐานไมนอย
กวา ๒.๓ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit ) ไมนอยกวา ๑๐ แกน หรือ 
   ๒) ในกรณีความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๖ MB ตองมีความเร็วสัญญาณพ้ืนฐานไมนอย
กวา ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 
 ๘ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน ๑ หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และ
มีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB๒.๐หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-FI (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n,ac)  
และ Bluetooth 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

      

      

   
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 588,000 บาท 

      

  (๑)  อุดหนุนโรงเรียนบานดง                        รวม  ๕๘๘,๐๐๐  บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ใหแกโรงเรียนบานดง 
อัตราม้ือละ ๒๐ บาท ตอคน จํานวน ๒๐๐ วัน ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.๐๘๑๖.๒/ ว๓๙๒๔ ลงวันท่ี  4  
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
แผนงานการศึกษา หนาท่ี  ๑๑๒  ลําดับท่ี 1๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,531,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 120,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานท่ีเสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ 
คาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบล 
แมทาชาง เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย พ.ศ.๒๕๖๑          
๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๘๑๑  
ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
เบิกจาย พ.ศ. ๒๕๖๑                  

      

   
คาใชสอย รวม 221,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
คาจางเหมาบริการรายบุคคล จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ดวนท่ีสุด ท่ี ชม ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๓๙๗  ลงวันท่ี  9  กันยายน 
๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔  
ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัด) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรม ดังนี ้
- การรณรงค ประชาสัมพันธ งานดานสาธารณสุข 
- การจัดเก็บขอมูลดานสาธารณสุขและการจัดแสดงขอมูลรวมถึงปญหา
ดานสาธารณสุขในชุมชน 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทน คาจาง  
พิเศษ คาลวงเวลาสําหรับการแพทย  พยาบาล เจาหนา ท่ี อ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร  คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไมคาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของท่ีระลึก คาวัสดุ
อุปกรณ คายาและเวชภัณฑคาอุปกรณท่ีใชในการตรวจโรคและคาใชจาย

      



อ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนา
ที  ๗๑  ลําดับท่ี  10            

  
งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,070,000 บาท 

   
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
คาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
๒,๔๐๐ ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา ๑๑๐  กิโลวัตต 

จํานวน 1,070,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  110  
กิโลวัตต  จํานวน ๑ คัน   
(๑) เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน 
(๒) มีประตูดานหลังปด - เปดสําหรับยกเตียงผูปวยเขา - ออก 
(๓) มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ ท่ีแขวนน้ําเกลือ 
(๔) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนอยางเปน
สัดสวนเปนระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว ออก
จากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทก หรือพลิกคว่ํา 
(๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา  25 วัตต
พรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
(๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง 
(๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 
     (๗.๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 
     (๗.๒) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 
     (๗.๓) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต 
     (๗.๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
     (๗.๕) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 
     (๗.๖) ชุดเฝอกลม 
     (๗.๗) ชุดใหออกซิเจนแบบ Pipe Line สําหรับทอสงกาซ 
     (๗.๘) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
     (๗.๙) เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
     (๗.๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ หนา ๑๗ ขอ 8.7 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หนา ๗๕ ขอ ๘.๗ โดยปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ บัญชีครุภัณฑ หนาท่ี 
๒๙ ลําดับท่ี  ๑ 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 5 ตําบลหางดง   
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี ๕ ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี ๓๗  ลําดับท่ี  ๒ 

      

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูท่ี 7 ตําบลหางดง   
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี 7 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี 38  ลําดับท่ี  4 

      

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูท่ี 8 ตําบลหางดง   
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําร ิ
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี 8 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี 38  ลําดับท่ี  5 

      

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูท่ี 9  ตําบลหางดง  
 อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี 9 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน

      



สาธารณสุข  หนาท่ี 38  ลําดับท่ี  36 

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 1 ตําบลหางดง   
อําเภอหางดง  จังหวัดชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําร ิ
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี 1 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี 37 ลําดับท่ี  1 

      

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 6 ตําบลหางดง  
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข  หมูท่ี 6 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี 38  ลําดับท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 272,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 112,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโครงการฝกอบรม 
โรคไขเลือดออก  โดยใหความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  
การจัดนิทรรศการ พนหมอกควัน การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปน 
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม   
คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหาร 
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธสิ่งพิมพตาง ๆ  
คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑตางๆ คาจัดซ้ือสารเคมี
กําจัดลูกน้ํายุงลาย  คาพนหมอกควัน คาจางเหมาทําหมันสัตว น้ํายาฆา
เชื้อโรค  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -  
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
 แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี ๗๒   ลําดับท่ี  ๑๑ 

      

    
โครงการการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา   
โดยใหความรู การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ   
การรณรงค ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร  
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  
 คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม  คากระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก 
 คาสื่อประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจัดซ้ือ 
วัคซีนและยาคุมกําเนิด  คาจางเหมาทําหมันสัตว และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ 
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาท่ี 
๗๒  ลําดับท่ี  ๑๒ 
 
 
 

      



    
โครงการตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร  อบรมผูประกอบกิจการและ 
ผูสัมผัสอาหาร 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร อบรม 
ผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร  โดยจายเปน  คาตอบแทน   
คาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม  คากระเชา
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนจําเปน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หวงป ๒๕๖5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอม แผนงานสาธารณสุข หนาท่ี 27 
ลําดับท่ี   3 

      

    
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจดัการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
หมูบาน เชน การฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ แผนพับ  
คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร 
คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ 
คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี ๗๐   ลําดับท่ี  ๔ 

      

    
โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน เชน  
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการฟนฟู
สุขภาพ คาจางทําวัสดุอุปกรณในการใชฟนฟูสุขภาพ คาจัดทําเอกสาร 
สิ่งพิมพตางๆ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาตอบแทน คาใชจายในการฝกอบรม 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ 
เครื่ องดื่ ม  คาดอกไม   คาของ ท่ีระลึกและคา ใชจ าย อ่ืน ท่ีจํ า เปน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข 
หนาท่ี ๗๑   ลําดับท่ี  ๙ 

      



    
โครงการบ๊ิกคลินนิ่งเดย จํานวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโดย คาตอบแทน   คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม คากระเชา 
ดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
 ๒๕๖๕)  หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี ๗๑  ลําดับท่ี  ๖ 

      

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือใชในการบริหารจัดการปรับปรุงสวนหยอมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
แมทาชาง โดยจายเปนคาจางเหมาในการจัดสวนหยอม คาตอบแทน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ   คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  
คาดอกไม  คาเมล็ดพืช กลาพืช วัสดุในการเพาะพันธุ พืช กระเชา
ดอกไม   คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการจัดทํา
กิจกรรม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
 ๒๕๖๕)  หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี ๓๒   ลําดับท่ี  ๓ 

      

    
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องมือทางการแพทย คาวัสดุ
การแพทยสําหรับการควบคุมโรค เวชภัณฑ เคมีภัณฑตางๆ คาของขวัญ
ของท่ีระลึก คากระดาษ คาปากกา คาปายประชาสัมพันธ แผนพับ 
เอกสารความรู คาใบเกียรติบัตร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
 ๒๕๖๕)  หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข  หนาท่ี ๗๑   ลําดับท่ี  ๘ 
 
 
 
 

      



    
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตวประจําหมูบาน จํานวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว 
ประจําหมูบาน โดยจายเปน  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม  คากระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาสื่อ
ประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี ๗๒   ลําดับท่ี  ๑๓ 

      

    
โครงการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคใหประชาชนในชุมชนทํา
กิจกรรมแกไขปญหาหมอกควัน เชน การคัดแยกขยะ การใชถุงผาแทน
พลาสติก การปนจักรยานแทนการใชจักรยานยนต การลดการเผาใบไม 
ขยะ และการปลูกตนไม โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ การฝกอบรม 
การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คา
ของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
สาธารณสุข  หนาท่ี ๗๓  ลําดับท่ี  ๑๗ 

      

  
งบลงทุน รวม 160,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 160,000 บาท 

   
ครุภณัฑกีฬา       

    
คาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย  จํานวน ๑๒ รายการ ดังนี้   
- อุปกรณบริหารสะโพก – หัวไหล (แบบโยก เดินสลับเทา)    
ราคา  ๑๓,๒๕๐  บาท จํานวน ๒ ชุด   
-อุปกรณบริหารขอเขา – ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง) 
ราคา  ๑๓,๒๕๐  บาท จํานวน ๒ ชุด 
- อุปกรณบริหารแขน – ลดหนาทองและนวดหลัง(แบบดึงยกตุมน้ําหนัก) 
ราคา ๑๔,๒๕๐ บาท จํานวน ๒ ชุด 
 

      



- อุปกรณบริหารขอสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว 
ราคา ๑๑,๗๕๐   บาท จํานวน ๒ ชุด 
- อุปกรณบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเทา) 
ราคา ๑๔,๒๕๐  บาท จํานวน ๒ ชุด 
- อุปกรณบริหารขอสะโพก (แบบแกวงตัว) 
ราคา ๑๓,๒๕๐  บาท จํานวน ๒ ชุด 
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมาออกกําลังกาย พัฒนาสงเสริมการกีฬา เพ่ิม
ศักยภาพการออกกําลังกายของประชาชน เพ่ือคุณภาพท่ีดีของชีวิตท้ัง
ดานรางกายและสังคม เปนครุภัณฑ ท่ีตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว ซ่ึงสามารถหา
ซ้ือไดท่ัวไปตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 
หวงป ๒๕๖๕ บัญชีครุภัณฑ  หนาท่ี  ๓๐  ลําดับท่ี  ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 5,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภยั จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห บําบัดความเดือดรอน และ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยดานคุณภาพชีวิต 
 โดยจายเปนคาจัด ซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ งหม เสื้อกัน
หนาว เครื่องนอน คายาและเวชภัณฑ อุปกรณการประกอบอาหาร 
อุปกรณการประกอบอาชีพ พันธุสัตว พันธุพืช และคาใชจายอ่ืน ๆ   
ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม แผนงาน สังคม
สงเคราะห หนาท่ี ๖๕  ลําดับท่ี  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 1,429,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,429,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 1,429,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
คาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 324,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  เสริมสรางครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง ฯลฯ   เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก คาลาง
อัดฉีดรถยนต  คาของท่ีระลึกตางๆ คาจางเหมา ดูแลรักษาตนไม  สวน
ไมประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือท่ีสาธารณะ   คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน   คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล  และคาจาง
เหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ี และสามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด 
ท่ี ชม ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๓๙๗ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๗ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันท่ี  10 กรกฎาคม 
๒๕๖๓ หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล 

      

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการจาง
เอกชน เพ่ือนําไปท้ิงบอขยะของเอกชน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.2560 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลัก 3 Rs จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา การจัดอบรมใหความรูในเรื่องการจัดการขยะ การทํา 
ปายประชาสัมพันธ  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การทําปายสัญลักษณ
บานท่ีเขารวมกิจกรรม การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 
 เชน ถังทําปุย กระสอบแยกขยะ  ถังแยกขยะชุมชน การอบรมการ
ประดิษฐสิ่งของเหลือใช คาพาหนะในการศึกษาดูงาน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
 ๒๕๖๕)  หวงป ๒๕๖๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ ง แวดลอม  แผนงานสาธารณสุ ข   หน า ท่ี  ๗๒  ลํ าดั บ ท่ี   15    
 

      



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 158,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ การ
จัดนิทรรศการ การจัดงานวันผูสูงอายุ กิจกรรมประจําเดือนผูสูงอายุ 
 ฯลฯ  โดยจายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง 
คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ 
 คาปาย สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและ
ตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬา ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –
 ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๙๙  ลําดับ
ท่ี  ๖ 

      

    
โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตรพระราชา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเดินตามรอยพระบาทศาสตรพระราชา  
โดยจายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย 
คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี๕)  หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน
การสรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๒๕  ลําดับท่ี  ๓ 
 
 
 
 

      



    
โครงการตลาดชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดชุมชนเทศบาลตําบล
แมทาชาง   โดยจายเปนคาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาจางเหมาทําความ
สะอาด  คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตง
สถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของท่ีระลึก คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๕)  หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาท่ี 25 ลําดับท่ี  2  

      

    
โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน  เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร  
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี  
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ  
ท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -  
๒๕๖๕)  หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๑  ลําดับ
ท่ี ๑๘ 

      

    
โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน   เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม 
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง  
คากระดาษและเครื่ อง เ ขียนแบบพิมพ  คา พิมพ เอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
สถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใช 
จายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 2565 

      



ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน สราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๐  ลําดับท่ี  ๑๓ 

    
โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยาเมือง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน  เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การทํา
ขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง  
คากระดาษและเครื่ อง เ ขียนแบบพิมพ  คา พิมพ เอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจ าย อ่ืนท่ีจํา เปน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
 ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๑  ลําดับ
ท่ี  ๑๗ 

      

    
โครงการฝกอาชีพดานงานชางตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน  เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร  
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร  
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 
 ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๐   ลําดับท่ี  ๑๔ 

      

    
โครงการฝกอาชีพดานส่ิงประดิษฐ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เพ่ือสรางรายได
และแกไขปญหาความยากจน  เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวย ชางซอม
โทรทัศน วิทยุ เครื่องใชไฟฟา การทําอาหาร การแปรรูปอาหาร  
การทําขนม ฯลฯ โดยจายเปน คาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร  
คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของท่ีระลึกและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

      



ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน 
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๐   ลําดับท่ี  ๑๑ 

    
โครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมหมูบาน 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คา
รับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ  คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี 
พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของ 
ท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๑๐๑  ลําดับท่ี  ๒๐ 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคาย
เยาวชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ฯลฯ โดย
จายเปนคาตอบแทน คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง คา
กระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพ
เ อ ก ส า ร ค า เ ต รี ย ม แ ล ะ ต ก แ ต ง ส ถ า น ท่ี  ค า ท่ี พั ก  ค า
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
 ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี๙๘ลําดับท่ี  ๕ 

      

    
โครงการเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดคายเยาวชน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม ฯลฯ โดยจาย
เปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คาสมนาคุณ คารับรอง คากระดาษและ
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพิมพเอกสาร คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาท่ีพัก คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
หรือของที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) หวงป 
2565 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม แผนงานสราง
ค ว า ม แ ข็ ง แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น   แ ผ น ง า น  ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชน หนาที ่๑๐๑  ลําดับที ่ ๑๙ 

      



    
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยจายเปนคาตอบแทน   
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ 
คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  คาดอกไม  กระเชาดอกไม 
คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หนาท่ี ๑๐๐  ลําดับท่ี  ๑๒ 

      

    
โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม และเชิดชูคนดี ภายในหมูบาน/
ชุมชน เชน พอดีเดน  แมดีเดน ผูสูงอายุดีเดน เยาวชนดีเดน ฯลฯ โดย
จายเปนคารับรอง คาปาย คาดอกไม กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาโล คาประกาศ 
นียบัตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงาน 
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๙๘  ลําดับท่ี  ๓ 

      

    
โครงการอบรมการใชส่ือในการจําหนายสินคา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมการใชสื่อในการจําหนายสินคา 
 โดยจายเปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษ 
และเครื่องเขียน แบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย 
คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก และคาใชจายอ่ืนท่ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  ปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๕)  หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี ๒๕ ลําดับท่ี  ๑    
 
 
 
 
  

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 5 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ าย เปน เ งิน อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบ าน  หมู ท่ี  ๕   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกัน
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน หมู ๕ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หนา ๓๙ ลําดับท่ี ๒ 

      

    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ าย เปน เ งิน อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบ าน  หมู ท่ี  6   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกัน
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน หมู 6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หนา 40 ลําดับท่ี 3 

      

    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ าย เปน เ งิน อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบ าน  หมู ท่ี  7   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกัน
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน หมู 7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หนา 40 ลําดับท่ี 4 

      

    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติด  ในหมูบาน หมูท่ี 8 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ื อ จ า ย เ ป น เ งิ น อุ ด ห นุ น ใ ห แ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น  ห มู ที่  8   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกันปญหายาเสพ
ติด ในหมูบาน หมู 8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการรักษาความสงบภายใน หนา 40 ลําดับท่ี 5 

      



    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติด ในหมูบาน หมูท่ี 9 ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ าย เปน เ งิน อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบ าน  หมู ท่ี  9   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกัน
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน หมู 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หนา 40 ลําดับท่ี 6 

      

    

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและปองกันปญหา 
ยาเสพติดในหมูบาน หมูท่ี 1 ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ าย เปน เ งิน อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบ าน  หมู ท่ี  1   
ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกัน
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน หมู 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หนา 39 ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 65,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมทาชาง เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  
สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความ
พรอม เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสนาม 
คาตอบแทนเจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา  คาริ้ วขบวน  คาเวชภัณฑและอุปกรณ เวชภัณฑ คาชุดกีฬา 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล 
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทน
พิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาท่ีพัก 
คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานท่ีแขงขัน คาดอกไม  กระเชา
ดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ  และสิ่ งแวดลอม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาท่ี  ๑๐๖ ลําดับท่ี ๒๑ 

      

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพ่ือสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาลตําบล 
แมทาชางเพ่ือสรางความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท และเพ่ือ
สุขภาพประชาชน พัฒนาสงเสริมการกีฬา เชน การจัดการแขงขันกีฬา 
การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปน
คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา  คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและ
อุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไม มีแอลกอฮอล  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร    
คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย คาประชาสัมพันธทาง
สื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาท่ีพัก คาเชาและคาเตรียมสนามและสถานท่ี

      



แขงขัน คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือท่ี มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันท่ี  28 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอ ๓.๒ การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑)  
การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนใน
ชุมชน และการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ (๒.๒.๑) การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ หนาท่ี ๑๐๔ ลําดับท่ี ๑๒ 

    
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับอําเภอหางดง 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กระดับอําเภอหางดง  เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม สรางความรักความสามัคคี และเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมี
ความพรอม เหมาะสมตามวัย โดยจายเปนคา   คาจัดพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬา  คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา 
 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอล 
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน คาปาย  
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาท่ีพัก คาเชาและคาเตรียม
สนามและสถานท่ีแขงขัน คาดอกไม  กระเชาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง 
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๙ และตามหนังสือท่ี มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๘๘๖ ลงวันท่ี 28  มิถุนายน 
๒๕๖๒ ขอ ๓.๒ การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ (๓.๒.๑) การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของคนในชมุชน 
และการต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาต ิ(๒.๒.๑) การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หนาท่ี  ๑๐๖ ลําดับท่ี ๒๐ 

      



    
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับ
ตางๆ ตามโครงการ เพ่ือ พัฒนาทักษะการเลนกีฬาท่ีถูกตอง พัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การรณรงคประชาสัมพันธ การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณกีฬา การสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ  เพ่ือสรางความ
สามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท และเพ่ือสุขภาพประชาชน พัฒนา
สงเสริมการกีฬา เชน การจัดการแขงขันกีฬา  การรณรงคประชาสัมพันธ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาโดยจายเปนคา ผูควบคุม ผูฝกสอน 
คาใชจายในการฝกซอมกีฬา  คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา 
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทนผูควบคุมและผู
ฝกสอน คาอุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา 
ตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน
กีฬา คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา  คาตอบแทน   
คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูฝกสอน คาตอบแทนพิธีกร คาปาย 
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  คาพาหนะ  คาท่ีพัก คาเชาและคาเตรียม 
สนามและสถานท่ีแขงขัน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ และตามหนังสือท่ี มท.๐๘๐๘.๒/ว๓
๘๘๖ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ขอ 3๓.๒ การต้ังงบประมาณ
รายจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ (๓.๒.๑) การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความ 
รูรักสามัคคีของคนในชุมชน และการต้ังงบประมาณรายจายเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 
 (๒.๒.๑) การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาท่ี 105 
ลําดับท่ี ๑๔ 

      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เ พ่ื อจ าย เปนค าจั ด ซ้ื อวั สดุ กีฬา  เ ช น  ลู ก ฟุตบอล  ลูกตระกร อ   
ไมแบตมินตัน ไมตีปงปอง  ลูกวอลเลยบอล  ลูกเปตอง ตาขายฟุตบอล 
ตาขายวอลเลยบอล ตาขายเซปกตระกรอ  ฯลฯ  เพ่ือในกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย  กิจกรรมแขงกีฬา  กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง และใหแกหมูบาน / ชุมชน  กลุมหรือชมรมตางๆ  ยืมใชในการ
ดํ า เนิน กิจกรรมกีฬาและออกกําลั งกายภายในหมูบ าน/ชุมชน 
 

      



 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 149,500 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 149,500 บาท 

   
คาใชสอย รวม 149,500 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 เพ่ือสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน  ภูมิปญญาทองถ่ินและครูภูมิ
ปญญาทองถ่ินในดานตางๆ และเปนการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
และครูภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง รวมถึงดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน การฝกอบรม  การ
ประกวด  มอบเกียรติบัตร โดยจายเปนคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คา
รับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร คาปาย 
 คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หนาท่ี ๑๐๓ ลําดับท่ี ๖ 

      

    
โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการธรรมะเพ่ือประชาชน โดยมี 
วั ต ถุป ระส งค เ พ่ื อส ง เ ส ริ ม  อนุ รั กษ   ฟ น ฟู และสืบส านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมฟงธรรมเทศนา   
การเทศนธรรม  กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม  การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม 
ฯลฯ โดยจายเปนพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาสถานท่ีจัดงาน เครื่องเสียง 
เต็นท เวที คาจางเหมkทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง  
จัดสถานท่ี  คากรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินรางวัลหรือ
ของรางวัล   คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ การแสดง    
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คากระดาษและ   
เครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม  คาของท่ีระลึก 
 คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน  และคาใชจายอ่ืนท่ี

      



จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หนาท่ี  ๑๐๒ ลําดับท่ี ๒ 

    
โครงการรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาตางๆและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม 
อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
เชน การประชาสัมพันธ การจัดคายคุณธรรมจริยธรรม  การจัดงาน
ประเพณี และวันสําคัญทางศาสนา  การจัดงานบวชบรรพชา  ฯลฯ โดย
จายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน   
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คารับรอง  คากระดาษและ 
เครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ แผนพับ 
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาดอกไม กระเชาดอกไม  คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาปจจัยเครื่องไทยทาน คาพาหนะ คาจัดริ้ว
ขบวนและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก 
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) หวงป  2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ หนาท่ี  ๑๐๔ ลําดับท่ี ๑๑ 

      

    
โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 6,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณี
เขาพรรษา   เพ่ือสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินเชน การแหเทียน 
เขาพรรษา  การหลอเทียน  การจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
 และวันสําคัญทางศาสนา  โดยจายเปนคาพิธีทางศาสนา  คาปจจัย
เครื่องไทยทาน  คาตกแตงเทียน คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาตอบแทนพิธีกร คารับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คา
พิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ 
 คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาจัดซ้ือเทียน  คาจัดริ้วขบวน  และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      



พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 
๒๕๖๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ หนาท่ี ๑๐๔ ลําดับท่ี ๘ 

    
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณปใหมเมือง(ดําหัวผูสูงอายุ) จํานวน 40,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ ายเปนค า ใชจ ายในการจัดโครงการประเพณีป ใหม เ มือง 
(ดําหัวคนเฒา) เพ่ือสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี อันดี งามของทอง ถ่ิน  เชน   
จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ  การตรวจสุขภาพ 
วัดความดัน เบาหวาน สงเสริมอาชีพ โดยจายเปนคาพิธีทางศาสนา 
เครื่องสักการะสําหรับรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ ปจจัยเครื่องไทยทาน 
คาสถานท่ี ตกแตง จัดสถานท่ี คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ 
การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร  คารับรอง  คากระดาษและเครื่อง
เ ขียนแบบพิมพ   คา พิมพ เอกสาร  ค าป าย  ค าสื่ อสิ่ ง พิมพต า งๆ   
คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาดอกไม กระเชาดอกไม  คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี   คาของท่ีระลึก 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา  
 เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ หนาท่ี ๑๐๓ ลําดับท่ี ๔ 

      

    
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดง
พระเจานั่งโกน เพ่ือสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เชน จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จัด
กิจกรรมบวงสรวงเทวาอารักษ ผีขุนน้ํา  ข้ึนเทาท้ัง ๔  เทศนธรรมปลา
ชอน ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ปลอยปลา จุดบั้งไฟบูชา  โดยจายเปน
คาพิธีทางศาสนา  ปจจัยเครื่องไทยทาน คาสถานท่ี ตกแตง จัดสถานท่ี 
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ 
เครื่อง ด่ืมไม มีแอลกอฮอล   คาตอบแทน   คาสมนาคุณวิทยากร   
คาตอบแทนพิธีกร  คารับรอง   คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ 
คาพิมพเอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อ
ตางๆ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม กระเชา
ดอกไม  คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาของท่ีระลึก คาของรางวัลหรือ

      



เงินรางวัล คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาท่ี ๑๐๓ ลําดับท่ี ๕ 

    
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีย่ีเปงแมทาชาง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี 
ยี่เปงแมทาชาง  เพ่ือสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เชน การจัดงาน
ประเพณี จัดการประกวดโคมยี่เปง กระทง ซุมประตูปา นางนพมาศ   
หนูนอยนพมาศ  ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับประเพณี การจัดนิทรรศการ 
 เก่ียวกับประเพณี  กิจกรรมพิธีทางศาสนา โดยจายเปนคารับรอง 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล   
คาเครื่องเสียง  เตนท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาตกแตง   จัด
สถานท่ี  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัล คาเงินหรือ
ของรางวัล คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาตอบแทนพิธีกร   คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพ
เอกสาร คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง 
ๆ กระเชาดอกไม  คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หนาท่ี ๑๐๓ ลําดับท่ี ๕ 

      

    
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 120 ปของดีแมทาชาง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
120 ปของดีแมทาชาง   เพ่ือสงเสริม อนุรักษ  ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไปและ
เปนรณรงคสงเสริมการทองเท่ียวใหกับทองถ่ินและระดับอําเภอหางดง 
เชน การจัดนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การจัดริ้วขบวน
เพ่ือประสัมพันธศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
 และประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียว  โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ
จัดนิทรรศการ  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คาวัสดุอุปกรณในการจัด
ริ้ว ขบวน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี

      



แอลกอฮอล  คาเครื่องเสียง  เตนท เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คา
ตกแตงจัดสถานท่ี  คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาพิมพเอกสาร 
คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ กระเชา
ดอกไม  คาพาหนะ  คาจัดริ้วขบวน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ  และสิ่ งแวดลอม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาท่ี  ๒๔ ลําดับท่ี ๒ 

    
โครงการอุยสอนหลาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอุยสอนหลาน เพ่ือสงเสริม 
อนุรักษ  ฟนฟู ภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหาร ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหสืบทอดตอไป  เชน การฝกอบรม  การ
จัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ โดยจายเปนคาตอบแทน 
คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาดอกไม กระเชา
ดอกไม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาท่ี  ๑๐๖ ลําดับท่ี ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 30,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนเ งินอุดหนุนใหแก ท่ี ทําการปกครองอําเภอหางดง   
ตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี ๔๖ ประจําป 2565 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕ ) หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป หนาท่ี 111  ลําดับท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,977,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,395,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,395,000 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,113,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน 

จํานวน ๓  อัตรา 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารตําแหนงนักบริหารงานชาง 

ผูอํานวยการกองชาง)เงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน  ๑๒ เดือน 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน ๒ อัตรา 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      
  (๑) เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไป 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 522,400 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 262,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 122,400 บาท 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติเทศบัญญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนใดมาลงโทษไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๑๓และแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ ( พ.ศ.๒๕๔๑) 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิผูตรวจรายงานและประเมิน
ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับ
การประเมิน 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน 
- เพ่ือจายเปนคาเงินทําขวัญใหแกพนักงานพนักงานจางในการปฏิบัติงาน 
ฝาอันตรายเปนครั้งคราวหรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้ตั้งจายจากเงินรายได 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเชนเงินรางวัลใหแกพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา

      



พนักงานจางหรือผูมีสิทธิไดรับตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด (ประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ)  

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานพนักงานจางและลูกจางประจําท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซ่ึงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ี
ไมอาจทําในเวลาราชการได 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน-คาเชาซ้ือของพนักงานและลูกจางประจํา  

ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน-คาเชาซ้ือไดตามระเบียบฯ 
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจํา 

มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ 
      

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  (1)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
     เพื่อจายเปนคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสาร 
รูปเลมอ่ืนใด 
(๒)  คาโฆษณาและเผยแพร 
     เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอร
การบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูปถายการจางโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศนหนังสือพิมพ วารสาร แผนพับสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
(๓)  คาธรรมเนียม 
     เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมปาย  ยานพาหนะ 
 คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคาธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี ้
(๔)  คาจางเหมาบริการ 
เพื่ อจ ายเปนคาจ า ง เหมาบ ริการใหผู รับจ า ง เหมาทํ าการอย างหนึ่ ง 
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง ฯลฯเชนคาจางเหมาสูบน้ําคาบริการกําจัดปลวกคาลางอัดฉีด
รถยนตคาของที่ระลึกตางๆคาจางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนไมประดับ
สวนหยอมสนามหญาหรือที่สาธารณะคาจางเหมาลางทําความสะอาดคาจาง
เหมาอ่ืนๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่และสามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ 

      



   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ินพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูท่ีไดรับ
คําสั่งจากผูบริหารทองถ่ินใหไปปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาท่ีพักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

      

    
คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมการประชุมสัมมนาตางๆของ
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานทองถ่ินลูกจางประจําและ
พนักงานจาง และคาลงทะเบียนอ่ืนใดท่ีสามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้  

      

   
คาวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเชน  กระดาษ ปากกา  แฟม ตรายาง
น้ําดื่ม  แผนพลาสติก  แผนพลาสติก  อาคิริก  แผงก้ันหอง ( พารทิชั่น ) 
สิ่งพิมพสิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ (หนังสือพิมพ  หนังสือ 
เอกสาร วารสาร)แบบพิมพหมึกน้ําดื่ม ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุเชน หลอดไฟฟาถานไฟฉายปลั๊กไฟฟา
สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวกับเครื่องรับสง
วิทยุสื่อสารเครื่องขยายเสียง ฯลฯสําหรับอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ี
อ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูน ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนตแผนเหล็กเสาเหล็ก เหล็กเสนฯลฯสําหรับใชใน
การซอมแซมอาคารสํานักงานหรือสถานท่ี สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  แผนกรองแสง แปนพิมพเมาสแผนหรือจานบันทึกขอมูลเมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่องฯ 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 59,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 59,800 บาท 

   
ครุภณัฑการเกษตร       

    
คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา  
(SUbmersible pump) 

จํานวน 59,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา 
 (submersible pump)  จํานวน  ๒  ชุด  ขนาด ๓ แรงมา ๓๘๐ โวล 
ทอส ง  ๒  นิ้ ว  ใบพัดไมนอยกว า  ๑๔  ใบพัด  ของประปาหมูบ าน   
สําหรับหมูท่ี ๑ บานทาวคําวังและหมูท่ี ๙ บานดง   รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  
๒๕๖๕ บัญชีครุภัณฑ หนาท่ี  30  ลําดับท่ี  5 

      

 
งานกอสราง รวม 1,797,600 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,797,600 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 1,797,600 บาท 

   
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ       

    
ตอเติมหองน้ําผูพิการศูนยบริการผูสูงอายุ  หมูท่ี 9 จํานวน 67,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอเติมหองน้ําผูพิการศูนยบริการผูสูงอายุ หมูท่ี ๙ ขนาด
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา ๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๒๑  ลําดับท่ี  ๒ 

      

    
ปรับปรุงอาคารเก็บของหมูท่ี 9 (ระยะท่ี 2) จํานวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารเก็บของ หมู ท่ี ๙ (ระยะท่ี ๒) ขนาด
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 80.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล 
แมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  2๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  ๒๒  ลําดับท่ี  ๓ 
 
 
 

      



   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       

    
กอสรางรั้วสนามกีฬาเทศบาลตําบลแมทาชาง หมูท่ี 9 จํานวน 266,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วสนามกีฬาเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 
๒ ชวง ความยาวรวมประตู  3  จุด  70.43  เมตร  สูง  1.80  เมตร 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
แมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑  -
๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หนาท่ี  ๒๑  ลําดับท่ี  ๑ 

      

    
โครงการกอสรางประตูเขา - ออก ปาชาปาแป - โรงวัว หมูท่ี 7 จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางประตูเหลก็ลอเลื่อน  สูง  1.55  เมตร  กวาง 
กวาง ๕.๐๐ เมตร พรอมอุปกรณและกอสรางรั้วปูน สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว
รวม ๖.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล
ตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หนาท่ี  ๑๔  ลําดับท่ี  ๔ 

      

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมูท่ี 6 จํานวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
 ๑.๓๐ เมตร ลึก ๑.๑๒ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชน
เชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๑๒  ลําดับท่ี  ๓ 

      

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1   
ชุมชนเจริญทรัพย หมูท่ี 7 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 
ขนาดกวาง ๐.๗๐  เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตรยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร และวาง
ทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.50  เมตร  จํานวน  38 
ทอน และวางวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.60 เมตร 
จํานวน ๑๑ ทอน บริเวณซอย ๑ ฝงซาย ชุมชนเจริญทรัพย ลงลําเหมือง
แมขัก รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทา
ชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  ๑๕ ลําดับท่ี  1 

      



    
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 จํานวน 136,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๙ ขนาด
ปากกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๗๙ เมตร  
เริ่มตั้งแตบานนางจันทรติ๊บ ใจโต ถึง หนาบานนาอัมพร อินตากาด 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หนาท่ี  ๑๙  ลําดับท่ี  ๑ 

      

    
โครงการขยายผิวจราจร  หมูท่ี 7 จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางเข่ือนกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง  1.50 เมตร  
หนาบน ๐.๑๕ เมตร หนาลาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และขยาย
ถนน คสล.กวาง 1.15 -0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของ เทศบาลตํ าบลแมท าช า ง กํ าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น  (พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  - ๒ ๕ ๖ ๕ )  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ฉ บั บ ท่ี  ๕  ห ว ง
ป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับ
ประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๑๓  ลําดับ
ท่ี  ๑ 

      

    
โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนแบบโซลาเซลล หมูท่ี 1, 9, 6 จํานวน 315,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล ถนนเลียบคลองชลประทาน
ซอย ๒๑ ซาย(ฝงขวา) หมูท่ี ๑, 9, 6 เริ่มหนาบานนายจรูญ แกวมณี  
ถึงปาชาบานดงหลวง พรอมอุปกรณประกอบครบชุด  จํานวน  15  จุด 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หนาท่ี  ๘  ลําดับท่ี  ๒ 

      

    
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาล หมูท่ี 8 จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา 
 (submersible pump) พรอมตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ํา และอุปกรณ
ปากบอ ๑ ชุด และเดินทอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หนาท่ี  ๑๘  ลําดับท่ี  ๓ 

      



 
 

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบานนางทัศนา บัวขาว หมูท่ี1 

จํานวน 26,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.20  
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๒.๐๐ ตารางเมตร 
ตรงปากทางซอยเขาบานนางทัศนา บัวขาว หมูท่ี ๑ รายละเอียด 
ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชน
เชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๗  ลําดับท่ี  ๑ 

      

    
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะภายในชุมชนธารอิงดอย  
(ระยะท่ี 2) หมูท่ี 1 

จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในชุมชนธารอิงดอย  
หมู ท่ี ๑ โดยจัดซ้ือดวงโคมไฟถนน LED ขนาด ๕๐ วัตต/แสงขาว 
จํานวน ๑๙ ชุด พรอมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๑๐ ลําดับท่ี  ๒ 

      

    
โครงการปรับปรุงราวกันตกถนนสาย ชม.ถ.204-01 หมูท่ี 8 จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคางานทาสีน้ํามัน(สีขาว+สีแดง) และปรับปรงุราวกันตก 
ความยาวรวม  ๔๗๒ เมตร และทาสีน้ํามันพลาสติกเสา คอนกรีตเสริม
เหล็ก ราวกันตกจํานวน ๑๒๗ ตน รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป 2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๑๗ ลําดับท่ี  ๑ 

      

    
ติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาล หมูท่ี 6 จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา 
 (submersible pump) พรอมตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ํา และอุปกรณ
ปากบอ ๑ ชุด และเดินทอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  ๑๑ ลําดับท่ี  ๑ 
 

      



 
 

    
ติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาล หมูท่ี 7 จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา 
 (submersible pump) พรอมตูควบคุมไฟฟาชนิดกันน้ํา และอุปกรณ
ปากบอ ๑ ชุด และเดินทอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชาง
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  ๑๓ ลําดับท่ี  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
งบรายจายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการธนาคารใบไม "เก็บใบไม  ลดการเผา  ลดหมอกควัน" จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการ
เผา ลดหมอกควัน” โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน  คาตอบแทน  
 คาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ 
คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม 
กระเชาดอกไม   คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร  คาจัดซ้ือมูล
สัตว กระสอบ น้ําหมักชีวภาพ ถังพลาสติก ถังซีเมนต ตลอดจนวัสดุท่ี
เก่ียวของในการดําเนินโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของท่ี
ระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม  รายละเอียด
ตามโครงการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก  แผนงาน การเกษตร หนาท่ี ๑๐๙ ลําดับท่ี ๗ 

      

    
โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร 
คารับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ   คาพิมพเอกสาร 
คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม กระเชาดอกไม 
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของท่ีระลึกและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม 
 รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๒  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) หวงป2565 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก แผนงานการเกษตร หนาท่ี 107 
ลําดับท่ี ๒ 

      

    
โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตร

เชน  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คารับรอง  คากระดาษและ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ   คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย  

      



สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม   กระเชาดอกไม   คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก คา
จัดซ้ือตนไม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม 
รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน การเกษตร หนาท่ี ๓๕ ลําดับท่ี ๑ 

    
โครงการรักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร 
คารับรอง  คากระดาษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ   คาพิมพเอกสาร  
คาวัสดุอุปกรณ   คาปาย  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม   กระเชาดอกไม 
คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของท่ีระลึก คาจัดซ้ือตนไม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในการ
จัดทํากิจกรรม  รายละเอียดตามโครงการ    ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
 ๒๕๖๕) หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก 
แผนงาน การเกษตร หนาท่ี ๑๐๗ ลําดับท่ี ๑ 

      

    
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมา รี   เ ช น   ค า ตอบแทน   ค า สมนา คุณวิ ทย ากร   ค า รั บรอง   
คากระดาษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ   คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาปาย  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาดอกไม   กระเชาดอกไม    
ค า เ ต รี ยมและตกแต งสถาน ท่ี   ค า อาหาร  ค า อาหารว า ง และ 
เครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก คาจัดซ้ือตนไม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือ
ใชในการจัดทํากิจกรรม  รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หวงป ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการเชิงรุก  แผนงานการเกษตร หนาท่ี ๓๕ ลําดับท่ี ๒ 

      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร   เชน  พันธุพืช  ตนไม   พันธุไมดอกไม

ประดับ   ปุย  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช   วัสดุเครื่องปลูก
ตางๆ วัสดุเพาะชํา  ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ   สําหรับปรับปรุงภูมิ

      



ทัศนบริเวณอาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรบัผิดชอบ  

 
งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 76,600 บาท 

  
งบลงทุน รวม 76,600 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 76,600 บาท 

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในเขต ทต.แมทาชาง จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกลําเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล 
แมทาชาง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบล 
แมทาชางกําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ หวงป  ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หนาท่ี ๒๒  ลําดับท่ี  ๖ 

      

    
โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชลําเหมืองสาธารณะประโยชน  
ภายในชุมชนธารอิงดอย หมูท่ี 1 

จํานวน 6,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน ชุมชนธารอิงดอย หมู
ท่ี ๑ เริ่มจากลําเหมืองหลังสโมสร ถึงลําเหมืองแบงเขตกับเทศบาลหาง
ดง จํานวน ๔ ชวง ความยาวรวมท้ังหมด ๑๙๑ เมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หวงป 
๒๕๖๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับประชาชน
เชิงรุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนาท่ี  ๙ ลําดับท่ี  ๑ 

      

 


