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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 71,869,990.92 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 73,862,894.43 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 21,687,753.08 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ
รวม 1,020,001.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 32,649,313.62 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
309,017.64 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน
193,714.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
567,055.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ จานวน
0.00 บาท
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
142,038.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
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หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 17,247,215.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 14,190,273.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 30,026.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 25,625,305.07 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 4,926,061.25 บาท
งบบุคลากร
จานวน 11,528,134.72 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 7,243,900.01 บาท
งบลงทุน
จานวน
950,810.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
976,399.09 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 30,026.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 400,000.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ
ยืมเงินสะสม
กาไรสะสม
เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์รับจานา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

835,277.00
566,156.58
0.00
0.00
0.00
3,171,147.89
363,880.76
3,582,906.15
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

309,017.64
193,714.50
567,055.03
0.00

870,000.00
189,900.00
532,000.00
0.00

761,815.00
193,475.00
573,700.00
835,000.00

142,038.40
1,211,825.57

163,100.00
1,755,000.00

142,010.00
2,506,000.00

17,247,215.05 17,810,000.00 17,229,000.00
17,247,215.05 17,810,000.00 17,229,000.00

14,190,273.00 14,000,000.00 13,100,000.00
14,190,273.00 14,000,000.00 13,100,000.00

รวม 32,649,313.62 33,565,000.00 32,835,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

4,926,061.25
11,528,134.72
7,243,900.01
950,810.00
976,399.09
25,625,305.07

5,404,480.00
14,205,720.00
10,080,400.00
2,654,400.00
1,220,000.00
33,565,000.00

5,948,730.00
13,728,940.00
10,641,034.00
1,353,296.00
1,163,000.00
32,835,000.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,084,840
669,600
6,071,100
3,189,900
993,000
75,000
295,200
4,208,680
1,298,950

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

5,948,730
32,835,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานงบกลาง
งาน
งบกลาง

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

5,948,730
5,948,730
5,948,730

รวม
5,948,730
5,948,730
5,948,730

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งานบริหารทั่วไป

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

6,180,340
2,624,640
3,555,700
1,667,700
160,000
569,700
310,000
628,000
30,000
30,000
30,000
30,000
7,908,040

งานบริหาร
งานคลัง
1,558,200
0
1,558,200
618,600
87,000
461,600
70,000
0
0
0
0
0
2,176,800

รวม
7,738,540
2,624,640
5,113,900
2,286,300
247,000
1,031,300
380,000
628,000
30,000
30,000
30,000
30,000
10,084,840
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
619,600
40,000
419,600
160,000
50,000
50,000
669,600

รวม
619,600
40,000
419,600
160,000
50,000
50,000
669,600

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
666,000
666,000
245,200
60,000
155,200
30,000
0
0
911,200

งานระดับก่อนวัย
เรียน
และประถมศึกษา
1,645,600
1,645,600
2,611,300
10,000
1,825,700
775,600
903,000
903,000
5,159,900

รวม
2,311,600
2,311,600
2,856,500
70,000
1,980,900
805,600
903,000
903,000
6,071,100
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

1,493,100
1,493,100
325,200
140,000
155,200
30,000
0
0
1,818,300

รวม

งานบริการ
สาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่น
0
0
1,251,600
120,000
1,006,600
125,000
120,000
120,000
1,371,600

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

993,000
848,000
145,000
993,000

รวม

รวม
993,000
848,000
145,000
993,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
75,000
75,000

รวม
75,000
75,000

รวม
1,493,100
1,493,100
1,576,800
260,000
1,161,800
155,000
120,000
120,000
3,189,900
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รวม
75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกีฬาและ
นันทนาการ
215,200
215,200
0
0
215,200

75,000

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
20,000
20,000
60,000
60,000
80,000

รวม
235,200
235,200
60,000
60,000
295,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
งบ
และการโยธา
งบบุคลากร
1,756,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1,756,500
งบดาเนินงาน
390,200
ค่าตอบแทน
135,000
ค่าใช้สอย
175,200
ค่าวัสดุ
30,000
ค่าสาธารณูปโภค
50,000
งบลงทุน
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
รวม
2,146,700

งานก่อสร้าง
0
0
738,684
20,000
499,200
219,484
0
1,323,296
1,323,296
2,061,980

รวม
1,756,500
1,756,500
1,128,884
155,000
674,400
249,484
50,000
1,323,296
1,323,296
4,208,680

12

แผนงานการพาณิชย์
งาน
งานกิจการประปา

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

429,200
429,200
869,750
20,000
248,600
151,150
450,000
1,298,950

รวม
429,200
429,200
869,750
20,000
248,600
151,150
450,000
1,298,950
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และโดยเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
32,835,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 32,835,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,084,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
669,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
6,071,100
แผนงานสาธารณสุข
3,189,900
แผนงานเคหะและชุมชน
993,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
295,200
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4,208,680
แผนงานการพาณิชย์
1,298,950
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
5,948,730
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งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
32,835,000
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

(นายพิภพ จันทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

เห็นชอบ

(นายชัชวาลย์ ปัญญา)
นายอาเภอฝาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วนที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:24:04

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลบ น มข
ภ ฝ ง จง วด ชียงใ ม
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร ง
ภ ษีป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จงสถ นที่
จ น ย ร รื ส สม ร
ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้ง ผนปร ก ศ รื ผนปลิว พื่
ก รโฆษณ
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

696,822.77
36,689.95
0.00
219,436.00
952,948.72

1,035.00
0.00
77,167.64
230,815.00
309,017.64

0.00
0.00
670,000.00
200,000.00
870,000.00

0.00
0.00
-20.75
15.41

%
%
%
%

0.00
0.00
531,000.00
230,815.00
761,815.00

2,337.70
143,744.00

2,279.50
129,795.00

2,000.00
125,000.00

10.00 %
4.00 %

2,200.00
130,000.00

8,380.00

8,700.00

8,000.00

8.75 %

8,700.00

530.00

240.00

500.00

-52.00 %

240.00

1,470.00
775.00
770.00
500.00
400.00

1,890.00
1,584.00
930.00
20.00
1,050.00

1,400.00
800.00
700.00
300.00
500.00

35.00
93.75
32.86
-93.33
110.00

%
%
%
%
%

1,890.00
1,550.00
930.00
20.00
1,050.00
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รายรับจริง
0.00
0.00
7,056.00
0.00

40.00
20.00
6,199.00
22.00

0.00
0.00
6,300.00
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %
0.00 %
-4.76 %
100.00 %

40,460.00

34,630.00

38,000.00

-10.53 %

34,000.00

600.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

800.00
4,800.00
180.00
0.00
0.00
212,802.70

1,100.00
4,800.00
280.00
135.00
0.00
193,714.50

800.00
4,800.00
200.00
100.00
0.00
189,900.00

37.50
0.00
40.00
35.00
100.00

%
%
%
%
%

1,100.00
4,800.00
280.00
135.00
20.00
193,475.00

12,000.00
0.00
523,492.04
0.00
535,492.04

11,000.00
700.00
554,355.03
1,000.00
567,055.03

12,000.00
0.00
520,000.00
0.00
532,000.00

50.00
100.00
6.54
100.00

%
%
%
%

18,000.00
700.00
554,000.00
1,000.00
573,700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00 %

835,000.00
835,000.00

ปี 2562
ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยก รท บียนร ษฎร
ค ปรบผูกร ท คว มผิดกฎ ม ยท บียนพ ณิชย์
ค ปรบก รผิดสญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ
ค ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค ใบ นุญ ตจดต้งตล ด กชน
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง
ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช ที่ดิน
ค ช รื บริก ร
ด ก บี้ย
ร ยไดจ กทรพย์สิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ กปร ป
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565
40.00
0.00
6,000.00
20.00
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รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค จ น ย ศษข ง
งินที่มีผู ุทิศใ
ค รบร งส น ล ถ ย กส ร
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค ภ ค ลวง ร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,904.00
300.76
60.00
163,410.00
165,674.76

8,930.00
13.40
95.00
133,000.00
142,038.40

2,000.00
1,000.00
100.00
160,000.00
163,100.00

345.00
-99.00
0.00
-16.88

%
%
%
%

8,900.00
10.00
100.00
133,000.00
142,010.00

662,295.73
14,604,304.78
981,407.74
134,225.45
1,719,734.59
15,779.83
15,199.84

615,419.43
13,604,520.93
968,941.19
103,912.32
1,475,808.31
14,733.10
13,144.77

660,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
120,000.00
1,600,000.00
15,000.00
15,000.00

-7.58
-2.86
-3.20
-16.67
-7.81
-6.67
-20.00

%
%
%
%
%
%
%

610,000.00
13,600,000.00
968,000.00
100,000.00
1,475,000.00
14,000.00
12,000.00

437,772.00

450,735.00

400,000.00

12.50 %

450,000.00

18,570,719.96

17,247,215.05

17,810,000.00

13,793,137.00
13,793,137.00
34,230,775.18

14,190,273.00
14,190,273.00
32,649,313.62

14,000,000.00
14,000,000.00
33,565,000.00

17,229,000.00
-6.43 %

13,100,000.00
13,100,000.00
32,835,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลบ น มข
ภ ฝ ง จง วด ชียงใ ม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

32,835,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร ง

รวม

761,815 บาท

จ นวน

531,000 บ ท

จ นวน

230,815 บ ท

รวม

193,475 บาท

จ นวน

2,200 บ ท

จ นวน

130,000 บ ท

จ นวน

8,700 บ ท

จ นวน

240 บ ท

จ นวน

1,890 บ ท

จ นวน

1,550 บ ท

ปร ม ณก รต มร ยรบข งปที่ผ นม ล ต มงบ จงจดสรร งิน
ุด นุนส รบชด ชยร ยไดใ ก งคกรปกคร งสวนท งถิ่นที่
ไดรบผลกร ทบจ กก รจด ก็บภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร ง
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณก รตงรบต มจ นวนผู ยูในข ยที่จ ต งช ร
ภ ษี ล ท กบรบจริงข งปที่ผ นม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ปร ม ณก รน ยกว รบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย
ปร ม ณก รตงรบไวต มจ นวนผูที่ ยในข ยต ง สียค
ธรรม นียม ล ม กกว รบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก ร จงสถ นที่จ น ย
ร รื ส สม ร
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบรบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดตง ผนปร ก ศ รื ผนปลิว พื่ ก ร
โฆษณ
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม

วนที่พิมพ : 2/9/2564 09:24:58

ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย

น : 2/4

จ นวน

930 บ ท

จ นวน

20 บ ท

จ นวน

1,050 บ ท

จ นวน

40 บ ท

จ นวน

6,000 บ ท

จ นวน

20 บ ท

จ นวน

34,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

1,100 บ ท

จ นวน

4,800 บ ท

จ นวน

280 บ ท

จ นวน

135 บ ท

จ นวน

20 บ ท

ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบข งปที่ผ นม
ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ยก รท บียนร ษฎร
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ปรบ ื่น ๆ
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต
สุขภ พ
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตจดตงสถ นที่จ น ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่ กิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณก รตงรบไวม กกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตจ น ยสินค ในที่ รื ท งส ธ รณ
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตจดตงตล ด กชน
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช ครื่ งขย ย สียง
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ต ื่น ๆ
ปร ม ณก รตงรบไวม กกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

573,700 บาท

จ นวน

18,000 บ ท

จ นวน

700 บ ท

จ นวน

554,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

รวม

835,000 บาท

จ นวน

835,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

142,010 บาท

ค จ น ย ศษข ง

จ นวน

8,900 บ ท

จ นวน

10 บ ท

จ นวน

100 บ ท

จ นวน

133,000 บ ท

ค ช ที่ดิน
ปร ม ณก รร ยรบม กกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม นื่ งจ กมี
ก ร ปลี่ยน ปลงค ช ที่ดิน
ค ช รื บริก ร
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบรบจริงข งปที่ผ นม
ด ก บีย
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ร ยไดจ กทรพยสิน ื่น ๆ
ปร ม ณก รตงรบไวม กกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
ร ยไดจ กปร ป
ปร ม ณก รร ยรบ พิ่มขึน นื่ งจ กไดน งบปร ม ณร ยจ ย
ฉพ ก รกิจก รปร ป ม ตงรวมกบงบปร ม ณร ยจ ย
ปร จ ปงบปร ม ณปจจุบน

ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
งินที่มีผู ุทิศใ
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค รบร งส น ล ถ ย กส ร
ปร ม ณก รตงรบไวม กกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณก รตงรบไว ท กบร ยรบจริงข งปที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต

รวม

17,229,000 บาท

จ นวน

610,000 บ ท

จ นวน

13,600,000 บ ท

ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นด ผน
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
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ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได

จ นวน

968,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

1,475,000 บ ท

จ นวน

14,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

จ นวน

450,000 บ ท

ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ภ ษีธุรกิจ ฉพ
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ภ ษีสรรพส มิต
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ภ ค ลวง ร
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิ ล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
ปร ม ณก รตงรบไวน ยกว ร ยรบจริงข งปที่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
ปร ม ณก รตงรบไวต มร ยรบจริงข งปปจจุบน

รวม

13,100,000 บาท

จ นวน

13,100,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านแมขา
อาเภอฝาง จัง วัดเชียงใ ม
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

196,046

182,232

172,000

-30.23 %

120,000

7,600

8,334

10,000

10 %

11,000

3,240,200

3,456,200

3,806,400

3.15 %

3,926,400

เบี้ยยังชีพความพิการ

652,800

667,200

729,600

-1.32 %

720,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000

96,000

100,000

20 %

120,000

เงินสารองจาย

26,848

75,658

100,000

88 %

188,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

592,050

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

170,280

คาบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย

0

0

0

100 %

31,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:26

น้า : 2/51

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาบารุงสันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย

31,846.79

36,457.25

34,200

-100 %

0

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพตาบล
บ้านแมขา

0

0

55,000

-100 %

0

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพตาบล
บ้านแมขา

0

0

0

100 %

55,000

500

0

0

0 %

0

373,500

403,980

587,280

-100 %

0

เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยคาทาศพพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

5,000

เงินชวยพิเศษ

0

0

10,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

4,625,340.79

4,926,061.25

5,604,480

5,948,730

รวมงบกลาง

4,625,340.79

4,926,061.25

5,604,480

5,948,730

รวมงบกลาง

4,625,340.79

4,926,061.25

5,604,480

5,948,730

รวมแผนงานงบกลาง

4,625,340.79

4,926,061.25

5,604,480

5,948,730

สมทบกองงทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินชวยพิเศษ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520

695,520

647,400

7.43 %

695,520

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

198,720

198,720

198,720

0 %

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400

1,490,400

1,342,700

11 %

1,490,400

2,624,640

2,624,640

2,428,820

1,512,340.68

1,552,020

2,090,300

19.31 %

2,494,000

7,933.32

0

49,000

71.43 %

84,000

เงินประจาตาแ นง

67,933.32

60,000

119,000

21.01 %

144,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

444,180

471,180

509,400

-53.53 %

236,700

1,007,880

970,017.28

928,700

-40.24 %

555,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-30 %

ปี 2565

88,200

52,825.44

60,000

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,128,467.32

3,106,042.72

3,756,400

3,555,700

รวมงบบุคลากร

5,753,107.32

5,730,682.72

6,185,220

6,180,340

0

0

290,000

-100 %

0

9,187.5

13,125

12,000

25 %

15,000

7,140

0

20,000

-50 %

10,000

122,000

167,972

219,000

-45.21 %

120,000

0

0

0

100 %

15,000

11,700

10,050

16,500

-100 %

0

150,027.5

191,147

557,500

0

0

0

100 %

10,500

8,346.43

10,710

20,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

160,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาที่มีลักษณะการจ้างทา
คาจ้างเ มาบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

139,200

คาถายเอกสาร

1,228.5

10,143.45

10,000

0 %

10,000

คาเบี้ยประกัน

4,195.93

5,761.5

35,000

-14.29 %

30,000

คาเย็บ นังสือ รือเข้าปก นังสือ

0

2,200

5,000

0 %

5,000

จ้างเ มาบริการงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านแม
ขา

0

109,788

120,000

-100 %

0

6,225

11,357

25,000

80 %

45,000

0

0

0

100 %

10,000

270,811.2

174,806

200,000

-25 %

150,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

0

0

150,000

-100 %

0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0

2,000

5,400

-100 %

0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

150,000

โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย

0

0

0

100 %

10,000

โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยว กับกฎ มาย
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ น้าที่ของเทศบาล

0

0

0

100 %

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ ประกวด
การแขงขัน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับกฎ มายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ น้าที่ของเทศบาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

9,080

10,000

-100 %

0

53,816.27

60,235.4

80,000

-100 %

0

344,623.33

396,081.35

670,400

93,863

79,136

100,000

0 %

100,000

0

5,000

6,000

66.67 %

10,000

15,342

26,715

30,000

0 %

30,000

3,165

9,343

20,000

-50 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

11,200

10,800

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

85,843.4

64,190.1

100,000

-20 %

80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

100 %

10,000

47,490

39,560

60,000

-16.67 %

50,000

256,903.4

234,744.1

336,000

390,370.85

413,551.71

385,000

3.9 %

400,000

คาบริการโทรศัพท์

10,469.95

10,462.46

15,000

0 %

15,000

คาบริการไปรษณีย์

12,901

34,267.2

35,000

42.86 %

50,000

118,816.51

101,742.5

105,000

45.71 %

153,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

569,700

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

310,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

532,558.31

560,023.87

540,000

628,000

รวมงบดาเนินงาน

1,284,112.54

1,381,996.32

2,103,900

1,667,700

จัดชื้อเครื่องถายเอกสาร (ระบบดิจิตอล
ขาว-ดา)

0

0

220,000

-100 %

0

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0

0

32,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู)

0

27,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู )

0

63,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู)

0

0

96,200

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน

0

9,500

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะพับ น้าเ ล็ก

0

59,500

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา จานวน 1 ชุด

0

26,000

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซื้อป้ายสามเ ลี่ยม

0

35,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

0

0

70,200

-100 %

0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0

0

45,500

-100 %

0

0

13,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

58,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค สา รับ
งานประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

0

0

100 %

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

7,700

0

0 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า แบบดิจิตอล ขนาด 21
ลิตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
น้า/นาที)

7,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED
ขาวดา (18 น้า/นาที)

2,600

0

0

0 %

0

0

8,900

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

69,200

250,100

485,900

30,000

รวมงบลงทุน

69,200

250,100

485,900

30,000

30,000

30,000

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

30,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,136,419.86

7,392,779.04

8,805,020

7,908,040

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือLED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

661,620

698,760

876,800

5.76 %

927,300

0

0

24,000

0 %

24,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

768,120

799,080

708,640

-21.7 %

554,900

9,540

4,260

24,000

-58.33 %

10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,481,280

1,544,100

1,675,440

1,558,200

รวมงบบุคลากร

1,481,280

1,544,100

1,675,440

1,558,200

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

10,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

0 %

5,000

51,000

60,000

72,000

0 %

72,000

0

0

0

100 %

10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

3,300

3,300

10,000

54,300

63,300

97,000

37,308

0

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

0

6,720

10,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

249,600

968.35

950.76

2,000

0 %

2,000

จ้างเ มาบริการงานการเงินและบัญชี

0

115,200

138,120

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานจัดเก็บรายได้

0

0

106,040

-100 %

0

39,032

62,242.75

50,000

-40 %

30,000

0

0

0

100 %

30,000

9,620

4,480

20,000

650 %

150,000

86,928.35

189,593.51

326,160

29,470

19,325

20,000

0 %

20,000

200

200

4,000

150 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
87,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกัน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

461,600

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:26

น้า : 12/51

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

22,859.2

14,249.69

20,000

0 %

20,000

17,800

10,900

26,000

-23.08 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

70,329.2

44,674.69

70,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

211,557.55

297,568.2

493,160

618,600

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง

7,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก ขนาด 2 บาน

0

0

11,800

-100 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0

11,000

11,000

-100 %

0

0

8,500

0

0 %

0

0

0

30,000

-100 %

0

29,800

0

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สารวจ
จัดซื้อล้อวัดระยะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไมน้อยกวา
19 นิ้ว)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

7,700

7,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที)

0

0

8,900

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA

5,200

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

6,900

0

0

0 %

0

0

2,700

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

56,600

29,700

61,700

0

รวมงบลงทุน

56,600

29,700

61,700

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,749,437.55

1,871,368.2

2,230,300

2,176,800

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,885,857.41

9,264,147.24

11,035,320

10,084,840

จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

35,000

17,500

40,000

35,000

17,500

40,000

0

0

122,800

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด

46,560

49,971

50,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

14,030

6,382

20,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลบ้านแมขา

0

0

80,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาเทศบาลตาบลบ้านแมขา

0

76,201.6

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จ้าง มาบริการงานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

34,480

13,780

20,000

95,070

146,334.6

342,800

วัสดุยานพา นะและขนสง

75,200

18,600

30,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

22,109

24,824

30,000

-100 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

86,490

0

10,000

-100 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

16,000

0

10,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

199,799

43,424

80,000

0

รวมงบดาเนินงาน

329,869

207,258.6

462,800

0

0

26,000

0

0 %

0

0

8,700

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

34,700

0

0

รวมงบลงทุน

0

34,700

0

0

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้
1,500 ลิตรตอนาที
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ความยาวไมน้อยกวา
11 นิ้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง

50,000

50,000

50,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

379,869

291,958.6

512,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

249,600

0

0

0

100 %

50,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

40,000
40,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเสพติด
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน

0

0

0

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาลตาบลบ้านแมขา

0

0

0

100 %

50,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

100 %

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุจราจร

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

160,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

619,600

รวมค่าใช้สอย

419,600

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง

0

0

0

100 %

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

0

0

669,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

379,869

291,958.6

512,800

669,600

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

559,200

11.59 %

624,000

เงินประจาตาแ นง

0

0

42,000

0 %

42,000

142,800

0

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

142,800

0

601,200

666,000

รวมงบบุคลากร

142,800

0

601,200

666,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

คาเชาบ้าน

0

0

60,000

0 %

60,000

0

0

90,000

13,896

2,130

5,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

115,200

จ้างเ มาบริการงานธุรการ

0

113,920

115,200

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

0

0

38,400

-100 %

0

26,448

97,316

50,000

-60 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

4,000

-100 %

0

40,344

213,366

212,600

1,802

11,543

20,000

รวมค่าตอบแทน

60,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

155,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

6,400

0

10,000

10,000

รวมค่าวัสดุ

8,202

11,543

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

48,546

224,909

332,600

245,200

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ PVC พร้อมเก้าอี้
แบบมีโช้ค

0

0

2,500

-100 %

0

21,000

0

0

0 %

0

7,800

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

28,800

0

2,500

0

รวมงบลงทุน

28,800

0

2,500

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

220,146

224,909

936,300

911,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
น้า/นาที)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

599,600

80.75 %

1,083,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

67,200

เงินวิทยฐานะ

0

0

42,000

60 %

67,200

327,103

334,760

361,600

1.6 %

367,400

55,871

58,000

60,000

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

382,974

392,760

1,063,200

1,645,600

รวมงบบุคลากร

382,974

392,760

1,063,200

1,645,600

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

48,000

-100 %

0

0

0

48,000

558,321.32

12,100

11,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

806,400

จ้างเ มาบริการงานการเงิน บัญชี พัสดุ

0

9,600

0

0 %

0

จ้างเ มาบริการงานการสอน

0

19,000

0

0 %

0

จ้างเ มาบริการงานจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาเด็กปฐมวัย

0

56,980.64

806,400

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

0

575,690.32

0

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

30,000

0 %

30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

0

13,900

20,000

-100 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแมขา

793,680

767,640

852,500

-100 %

0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแมขา

0

0

0

100 %

719,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

0

0

0

100 %

239,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

183,080

164,720

231,000

-100 %

0

0

11,320

10,000

-100 %

0

1,535,081.32

1,630,950.96

1,960,900

24,932

12,836

20,000

-50 %

10,000

0

4,966

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

15,289

35,077

30,000 2,235.33 %

700,600

คาอา ารเสริม (นม)

652,549.24

617,167.66

699,500

-100 %

0

9,744

27,668

20,000

-50 %

10,000

0

3,900

30,000

-66.67 %

10,000

10,400

19,790

30,000

33.33 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

712,914.24

721,404.66

834,500

775,600

รวมงบดาเนินงาน

2,247,995.56

2,352,355.62

2,843,400

2,611,300

จัดซิอโต๊ะญี่ปุ่นขาสวิง

0

0

12,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพื้น รือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter)

0

216,000

0

0 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,825,700

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเ ล็กบานเลื่อนกระจก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

6,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อตู้ทาน้าเย็น 1 ัวก๊อก

0

7,780

0

0 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

0

5,500

-100 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

0

7,000

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

15,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้
แบบมีโช้ค

0

0

11,000

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ PVC พร้อมเก้าอี้

0

0

7,500

-100 %

0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว

0

22,240

0

0 %

0

จัดซื้อล้อคเกอร์เ ล็ก 6 ชอง

0

63,000

0

0 %

0

0

0

54,600

-100 %

0

0

8,790

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

15,000

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว)

0

0

51,000

-100 %

0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

22,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ ชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
น้า/นาที)

7,800

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

3,990

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

0

0

7,800

-100 %

0

49,390

340,310

156,400

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบ้านแมขา

0

0

150,000

-100 %

0

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

0

138,000

0

0 %

0

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

0

18,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

156,000

150,000

0

รวมงบลงทุน

49,390

496,310

306,400

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนโรงเรียนบ้านแมขา

1,000,456

729,720

960,000

-5.94 %

903,000

รวมเงินอุดหนุน

1,000,456

729,720

960,000

903,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,000,456

729,720

960,000

903,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,680,815.56

3,971,145.62

5,173,000

5,159,900

รวมแผนงานการศึกษา

3,900,961.56

4,196,054.62

6,109,300

6,071,100

333,060

341,292

625,000

24.22 %

776,400

เงินประจาตาแ นง

18,000

18,000

60,000

0 %

60,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

229,200

242,400

262,500

5.03 %

275,700

1,050,480

1,092,360

886,300

-59.27 %

361,000

72,480

41,940

72,000

-72.22 %

20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,703,220

1,735,992

1,905,800

1,493,100

รวมงบบุคลากร

1,703,220

1,735,992

1,905,800

1,493,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน

44,500

48,000

120,000

0 %

120,000

0

0

0

100 %

20,000

10,600

18,000

25,000

-100 %

0

55,100

66,000

145,000

1,150

1,130

5,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

115,200

26,218.6

24,004.43

30,000

-100 %

0

0

105,280

115,200

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

10,352.6

30,000

-33.33 %

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

20,000

400

905

10,000

-100 %

0

27,768.6

141,672.03

190,200

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

140,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
คาเบี้ยประกัน
จ้างเ มาบริการงานธุรการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

155,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

9,154

6,980

20,000

0 %

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,220

2,440

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

14,374

9,420

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

97,242.6

217,092.03

365,200

325,200

0

0

7,500

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

7,500

0

รวมงบลงทุน

0

0

7,500

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,800,462.6

1,953,084.03

2,278,500

1,818,300

0

0

0

0

0

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

-100 %

0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

672,000

0

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

921,600

คาเบี้ยประกัน

0

0

0

100 %

30,000

จ้างเ มาบริการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

0

854,400

921,600

-100 %

0

10,804

6,860

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ามลภาวะ
ทางอากาศ

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ามลภาวะ
ทางอากาศ

0

0

0

100 %

10,000

โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือด
ออก

0

0

0

100 %

20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

19,316

17,237

20,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

16,970

0

0

0 %

0

0

18,160

22,000

-100 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดการขยะในชุมชน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตร์ตรา
จารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0

0

0

100 %

25,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทา น้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเองประจาปงบประมาณ
2563

0

19,340

0

0 %

0

โครงการอบรมสุขาภิบาลอา ารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ( ลักสูตร
การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อา าร"

0

0

20,000

-100 %

0

9,061

3,630

20,000

-100 %

0

728,151

919,627

1,023,600

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

950

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0

12,310

0

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

11,200

0

30,000

0 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

61,726.3

50,124.4

60,000

0 %

60,000

14,888

21,212

20,000

0 %

20,000

4,980

0

5,000

0 %

5,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,006,600

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

0

5,000

5,000

รวมค่าวัสดุ

92,794.3

84,596.4

125,000

125,000

รวมงบดาเนินงาน

820,945.3

1,004,223.4

1,148,600

1,251,600

0

82,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องตรวจน้าตาลในเลือด

0

0

4,500

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดดิจิตอล
(Autometic equipment)

0

5,500

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
(Fingertip pulse oximeter)

0

3,200

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

91,200

4,500

0

รวมงบลงทุน

0

91,200

4,500

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพนเคมีภัณฑ์ ชนิดฝอยละออง
ULV
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนชุมชนประชารวมใจ

10,160

11,000

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนประชารวมใจ

0

0

0

100 %

20,000

เงินอุด นุนชุมชนมงคลพัฒนา

0

0

0

100 %

20,000

เงินอุด นุนชุมชนมงคลพัฒนา

12,000

18,110

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนรวมประชาสามัคคี

0

0

0

100 %

20,000

เงินอุด นุนชุมชนรวมประชาสามัคคี

12,000

7,110

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนรักสายธารใส

0

0

0

100 %

20,000

เงินอุด นุนชุมชนรักสายธารใส

10,400

18,110

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนสบขา

0

0

0

100 %

20,000

เงินอุด นุนชุมชนสบขา

10,400

18,110

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนสันต้นแ น

12,000

18,110

20,000

-100 %

0

เงินอุด นุนชุมชนสันต้นแ น

0

0

0

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

66,960

90,550

120,000

120,000

รวมงบเงินอุดหนุน

66,960

90,550

120,000

120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

887,905.3

1,185,973.4

1,273,100

1,371,600

รวมแผนงานสาธารณสุข

2,688,367.9

3,139,057.43

3,551,600

3,189,900
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

72,600

0

0

0 %

0

0

90,000

115,200

-100 %

0

72,600

90,000

115,200

51,440.07

28,768

30,000

51,440.07

28,768

30,000

86,887.78

34,944.53

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

86,887.78

34,944.53

100,000

0

รวมงบดาเนินงาน

210,927.85

153,712.53

245,200

0

จ้างเ มาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รวมค่าวัสดุ

-100 %

0
0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay
ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนรวม
ประชาสามัคคี ซอย 12/1

0

0

410,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay
ด้วยแอสฟัสต์ติก คอนกรีต ชุมชนสันต้น
แ นซอย 7

0

0

392,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay
ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ชุมชนประชา
รวมใจ ซอย 17

0

0

421,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,223,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

1,223,000

0

56,880.52

31,129.09

0

รวมเงินอุดหนุน

56,880.52

31,129.09

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

56,880.52

31,129.09

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอาเภอ
ฝาง

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าและประปา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

267,808.37

184,841.62

1,468,200

0

145,200

0

0

0 %

0

0

180,000

180,000

-100 %

0

145,200

180,000

180,000

11,930

0

8,200

-100 %

0

0

1,430

5,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

11,930

1,430

13,200

0

รวมงบดาเนินงาน

157,130

181,430

193,200

0

รวมงานสวนสาธารณะ

157,130

181,430

193,200

0

0

0

30,000

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
จ้างเ มาบริการงานสวนสาธารณะ
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแตงกาย

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

11,520

12,240

20,000

11,520

12,240

50,000

217,800

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

468,000

317,706

311,460

400,000

-12.5 %

350,000

คาเบี้ยประกัน

0

0

0

100 %

20,000

จ้างเ มาบริการงานรักษาความสะอาดและ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

0

202,500

263,400

-100 %

0

0

0

0

100 %

10,000

40,770

21,040

40,000

-100 %

0

576,276

535,000

703,400

วัสดุงานบ้านงานครัว

2,850

7,500

35,000

-71.43 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,100

42,500

30,000

0 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

122,401

101,765.4

130,000

-23.08 %

100,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
คาธรรมเนียมตาง ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดการขยะในชุมชน
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

848,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุเครื่องแตงกาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

5,060

0

5,000

5,000

รวมค่าวัสดุ

133,411

151,765.4

200,000

145,000

รวมงบดาเนินงาน

721,207

699,005.4

953,400

993,000

0

8,800

0

0 %

0

65,300

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

65,300

8,800

0

0

รวมงบลงทุน

65,300

8,800

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

786,507

707,805.4

953,400

993,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,211,445.37

1,074,077.02

2,614,800

993,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทาขนม
ไทย

0

10,895

0

0 %

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0

14,760

0

0 %

0

โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุนสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

0

16,820

0

0 %

0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0

22,880

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

65,355

0

0

รวมงบดาเนินงาน

0

65,355

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

65,355

0

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมการสงเสริม อาชีพการทา
ขนมไทย

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริม อาชีพการทา
อา ารไทย

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริม อาชีพการ
สานตะกร้า

0

0

15,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมการสงเสริม อาชีพการ
สานตะกร้า

0

0

0

100 %

20,000

290,875

0

300,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

3,370

0

30,000

-100 %

0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

0

0

0

100 %

15,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน สูการพัฒนา
ท้องถิ่นอยางมีสวนรวม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสงเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนใ ้
แกประชาชน
ตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัง วัดเชียงใ ม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2562
เทศบาลตาบลบ้านแมขา อาเภอฝาง
จัง วัดเชียงใ ม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

9,400

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

0

0

0

100 %

20,000

โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุนสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

15,035

0

20,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

26,610

0

20,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

345,290

0

410,000

75,000

รวมงบดาเนินงาน

345,290

0

410,000

75,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

345,290

0

410,000

75,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

345,290

65,355

410,000

75,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

115,200

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

0

100 %

20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

0

0

0

100 %

80,000

0

0

50,000

0

0

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

10,000

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

60,000

215,200

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

60,000

215,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

215,200

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

0

0

0

100 %

20,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

11,405

14,595

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

11,405

14,595

20,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

11,405

14,595

20,000

20,000

60,000

45,000

60,000

-100 %

0

อุดด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานประเพณีสงกรานต์

0

0

0

100 %

15,000

อุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานม กรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จัง วัดเชียงใ ม

0

0

0

100 %

45,000

รวมเงินอุดหนุน

60,000

45,000

60,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

60,000

45,000

60,000

60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

71,405

59,595

80,000

80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

71,405

59,595

140,000

295,200

1,322,820

1,386,300

1,495,500

3.45 %

1,547,100

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

190,500

201,660

218,280

-100 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

465,240

483,360

445,520

-62.43 %

167,400

21,720

11,280

23,200

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,042,280

2,124,600

2,224,500

1,756,500

รวมงบบุคลากร

2,042,280

2,124,600

2,224,500

1,756,500

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

30,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

5,000

0 %

5,000

66,600

105,800

120,000

0 %

120,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

10,000

27,200

21,750

33,100

-100 %

0

93,800

127,550

188,100

73,637.1

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

115,200

7,651.78

8,153.59

10,000

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานธุรการ

0

89,032.24

115,200

-100 %

0

จ้างเ มาบริการงานผลิตน้าประปา

0

0

76,800

-100 %

0

13,120

12,920

30,000

0 %

30,000

0

0

0

100 %

30,000

27,470

12,580

10,000

-100 %

0

121,878.88

122,685.83

242,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

135,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
คาเบี้ยประกัน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

175,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

14,885

15,220

0

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

14,460

7,300

30,000

-100 %

0

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

81,775.2

58,519.08

62,000

-100 %

0

2,058

5,520

10,000

0 %

10,000

113,178.2

86,559.08

102,000

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

50,000

รวมงบดาเนินงาน

328,857.08

336,794.91

532,100

390,200

0

2,500

0

0 %

0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง

3,500

3,500

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เ ล็ก ขนาด 4 ฟุต

3,500

3,500

0

0 %

0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

0

700

0

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

100 %

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ากวา 2,400 ซีซี
รือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ากวา 110
กิโลวัตต์ แบบธรรมดา

0

0

575,000

-100 %

0

0

0

5,500

-100 %

0

0

0

8,500

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0

29,800

30,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet
Printer) สา รับกระดาษขนาด A3

0

0

12,600

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0

0

11,600

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

7,000

40,000

643,200

0

รวมงบลงทุน

7,000

40,000

643,200

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

2,378,137.08

2,501,394.91

3,399,800

2,146,700

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อปั้มแชสแตนเลส (ไดโว) ขนาด 2 นิ้ว
ครุภัณฑ์สารวจ
จัดซื้อล้อวัดระยะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

0

0

0

71,974.2

0

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก

0

0

0

100 %

439,200

คาจ้างออกแบบและคารับรองแบบ

0

0

0

100 %

50,000

คาเบี้ยประกัน

0

0

0

100 %

10,000

จ้างเ มาบริการงานกอสร้างและซอมบารุง
โครงสร้างพื้นฐาน

0

90,000

90,000

-100 %

0

จ้างเ มาออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง

0

0

5,000

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

71,974.2

90,000

115,000

0

0

0

100 %

30,000

19,825

17,604

65,000

53.05 %

99,484

รวมค่าตอบแทน

100 %

20,000
20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

499,200

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

60,000

รวมค่าวัสดุ

19,825

17,604

65,000

219,484

รวมงบดาเนินงาน

91,799.2

107,604

180,000

738,684

จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)

0

0

6,900

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

6,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ก

0

0

0

100 %

82,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ชุมชนรักสายธารใส ซอย 15/1

0

0

0

100 %

105,500

โครงการซอมแซมเมรุบ้านสบขา ชุมชนสบ
ขา

0

0

0

100 %

50,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 14

0

0

0

100 %

280,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
-100 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 17/1

0

0

0

100 %

411,200

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา
ซอย 4/2ค

0

0

0

100 %

149,900

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนสบขา ซอย 3

0

0

0

100 %

193,200

0

0

0

100 %

50,896

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

1,323,296

รวมงบลงทุน

0

0

6,900

1,323,296

รวมงานก่อสร้าง

91,799.2

107,604

186,900

2,061,980

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,469,936.28

2,608,998.91

3,586,700

4,208,680

คาจ้างลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

229,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

180,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

429,200

รวมงบบุคลากร

0

0

0

429,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

วัสดุสานักงาน

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

3,150

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

100 %

20,000
20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการบุคคลภายนอก
รวมค่าใช้สอย

100 %

248,600
248,600

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุอื่น

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

450,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

869,750

รวมงานกิจการประปา

0

0

0

1,298,950

รวมแผนงานการพาณิชย์

0

0

0

1,298,950

รวมทุกแผนงาน

24,578,473.31

25,625,305.07

33,565,000

32,835,000

รวมค่าวัสดุ

151,150

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

100 %

450,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,835,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยคานวณในอัตราร้อยละ 0.02
ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รวม 5,948,730 บาท
รวม 5,948,730 บาท
รวม 5,948,730 บาท
จานวน
120,000 บาท

จานวน

11,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดาเนินการรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนเป็นขั้นบันไดสาหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพดังนี้
- อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
- อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
- อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 2
เบี้ยยังชีพความพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการ
ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 แก้ไข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 3

จานวน

3,926,400 บาท

จานวน

720,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 1
เงินสารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัย ดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยังก่อนเกิดเหตุ
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน เป็นต้น
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออกขนาดเล็ก
PM 2.5
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

120,000 บาท

188,000 บาท
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ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องการกาหนด
รายการในงบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจาปี
ที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม
พ.ศ. 2555 ข้อ 5
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2526 หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจาปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ / เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จานวน

31,000 บาท

จานวน

170,280 บาท

จานวน

592,050 บาท
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พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/
ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านแม่ข่า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้าน
แม่ข่า เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 4
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพ ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ผู้รับ
บานาญ ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่าย
เงินเดือน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1765
ลงวันที่3 มิถุนายน 2537 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่าย
เงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้
พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จ

55,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท
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บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
มิถุนายน 2537 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0312/
ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและ
เงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1765 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2537 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0312/
ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและ
เงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

จานวน

5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
รวม 7,908,040 บาท
งบบุคลากร
รวม 6,180,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแม่ข่า ตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท
ตั้งไว้ 331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน รวมเดือนละ 30,360 บาท
ตั้งไว้ 364,320 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน
และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
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ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก / รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตรา เดือนละ 4,000 บาท
ตั้งไว้ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท / คน รวมเดือนละ 6,000 บาท
ตั้งไว้ 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน
และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
และรองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ตั้งจ่ายไว้ จานวน
12 เดือน ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท
ตั้งไว้ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท / คน รวมเดือนละ 6,000 บาท
ตั้งไว้ 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน
และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้าน

120,000 บาท

120,000 บาท

198,720 บาท
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แม่ข่า และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท
ตั้งไว้ 115,920 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท
ตั้งไว้ 82,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท
ตั้งไว้ 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 คน
ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท
ตั้งไว้ 149,040 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 10 คน
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท / คน
ตั้งไว้ 1,159,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน
และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และ
พนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

1,490,400 บาท

รวม 3,555,700 บาท
จานวน 2,494,000 บาท

81

เงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจาตาแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2547
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอานวยการ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา สังกัดสานักปลัดเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัดเทศบาล โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที2่ ) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

จานวน

84,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

จานวน

236,700 บาท

จานวน

555,000 บาท

จานวน

42,000 บาท
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งบดาเนินงาน
รวม 1,667,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
160,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในกิจการของสภาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 ข้อ105 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานประจาที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ /พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
1.งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน 120,000 บาท
2.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท / เดือน จานวน 2 เดือน
จานวนเงิน 19,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

จานวน

120,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

569,700 บาท

จานวน

10,500 บาท

จานวน

139,200 บาท
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาเทศบาล เอกสารประกอบการประชุม
ประชาคม ถ่ายเอกสารสาเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สาเนาแผนพัฒนาเทศบาล และถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ
ค่าเบี้ยประกัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่
21 มิถุนายน 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ของ
เทศบาล เช่น เย็บเล่มหรือเข้าปกเอกสารประกอบการประชุม
สภาเทศบาล เย็บเล่มหรือเข้าปกเอกสารประกอบการประชุม
ประชาคม เย็บเล่มหรือเข้าปกสาเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เย็บเล่มหรือเข้าปกสาเนาแผนพัฒนาเทศบาล และเย็บ
เล่มหรือเข้าปกเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่ารับรอง
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

45,000 บาท
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา / รัฐพิธี
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธีสาคัญต่าง ๆ
เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง
กรวยดอกไม้ หรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการ
จัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ดังนี้
(1) การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจาเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการจัดทาแผนชุมชน
หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกาหนด
(5) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง ประเภทอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุม สาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เช่น
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม เป็นต้น
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- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 / ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล คณะ
ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพือ่ ประชุม อบรม สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือ
สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ ที่ทางราชการกาหนด

10,000 บาท

150,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเทศบาลและวัน
ท้องถิ่นไทย ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

150,000 บาท

10,000 บาท
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- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 7
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ จานวน
หน้าที่ของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชน และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

10,000 บาท
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หน้าที่ 94 ลาดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 7
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี

310,000 บาท
100,000 บาท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ

จานวน

10,000 บาท
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

จานวน

20,000 บาท
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง

จานวน
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หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และใช้เพื่อบริการประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสานักงาน ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษา
สาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส
(1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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153,000 บาท
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(ระบบCLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
จานวน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด
เพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยจัดซื้อ
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝางโครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของที่ทาการปกครองอาเภอฝาง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้
1. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564
2. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
3. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
28 กรกฎาคม 2565
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
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แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 3
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ ) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้ผู้อานวยการกองคลัง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่
19 เมษายน 2559

รวม 2,176,800

บาท

รวม 1,558,200 บาท
รวม 1,558,200 บาท
จานวน
927,300 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

จานวน

554,900 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานประจาที่ไม่อาจทาในเวลา
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

10,000 บาท

618,600 บาท
87,000 บาท
5,000 บาท

72,000 บาท
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้
1.ปฏิบัติงานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน ๆ ละ 9,600 บาท/
เดือน จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 230,400 บาท
2.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน
1 คนๆ ละ 9,600 บาท/เดือน จานวน 2 เดือน
จานวนเงิน 19,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลตาบลบ้าน

10,000 บาท

461,600 บาท
249,600 บาท

2,000 บาท
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แม่ข่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และ
วันที่ 21 มิถุนายน 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือบุคคล ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วย
งานอื่น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
หมายเหตุ
1. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่าง ๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

จานวน

150,000 บาท
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000 บาท
20,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

10,000 บาท

20,000 บาท
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3.รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น

จานวน

20,000 บาท
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อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตรา
ค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

669,600 บาท
619,600 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

419,600 บาท
249,600 บาท
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1. ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง และงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท / เดือน จานวน 2 เดือน
จานวนเงิน 19,200 บาท
2. ปฏิบัติงานดับเพลิง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน ๆ ละ
9,600 บาท / เดือน จานวน 12 เดือน จานวนเงิน 230,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

50,000 บาท
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หน้าที่ 92 ลาดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 1 ความมั่งคง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสาคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว และประสานการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนร่วมกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
เพื่อบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน / ด่านชุมชน
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน และ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาล
จานวน
ตาบลบ้านแม่ข่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า (หลักสูตรทบทวน)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ให้มีความรู้ มีทักษะและขีดความสามารถในการสนับสนุน
ภารกิจ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณสาหรับฝึกองรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทาง
การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 1 ความมั่งคง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6
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การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน
(อปพร.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน อปพร.)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทบทวนความรู้เดิมและเรียนรู้
ในเรื่องใหม่ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 1 ความมั่งคง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า ถุงมือ
รองเท้า หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจา
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น วาล์วน้าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)
ท่อสายส่งน้า สายดับเพลิง ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุจราจร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจร ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ

30,000 บาท

20,000 บาท
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ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ
แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝางเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอฝาง(ศป.ปส.อ.ฝาง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 92 ลาดับที่ 3

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
การศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

911,200
666,000
666,000
624,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

245,200 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท
/ เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

155,200 บาท
115,200 บาท

20,000 บาท
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือบุคคล ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา

20,000 บาท

30,000 บาท
20,000 บาท
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ยางลบ น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ

จานวน

10,000 บาท
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หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/ครู/ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 5,159,900 บาท
รวม 1,645,600 บาท
รวม 1,645,600 บาท
จานวน 1,083,800 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่เงินที่ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/ครู ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการ / ชานาญการ
พิเศษ / เชี่ยวชาญ ของพนักงานครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท.0809.4/
ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่องแนวทางในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับตาแหน่งในระบบวิทยฐานะ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

67,200 บาท
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0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแล
เด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่
ข่า และพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ใน
โรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่
2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

จานวน

367,400 บาท

จานวน

60,000 บาท
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ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4 / ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม 2,611,300 บาท
รวม
10,000 บาท
จานวน
10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ค่าใช้สอย
รวม 1,825,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
806,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
พัฒนาการศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอนดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งงาน อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท / เดือน
จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 115,200 บาท
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยปฏิบัติงาน
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จัดการเรียนการสอนดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งงาน อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 คน ๆ ละ 9,600 บาท / เดือน
จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 691,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ ว 399 ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดาเนินการในลักษณะจ้าง
เหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือบุคคล ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล จานวน
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า จานวนเงิน 719,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จานวน 200 วัน
จานวน 420,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
จานวน 16,800 บาท
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 850 บาท/
ภาคเรียน
จานวน 170,000 บาท
4. ค่าหนังสือเรียน ในอัตรา คนละ 200 บาท/ปี
จานวน 20,000 บาท
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
จานวน 20,000 บาท

30,000 บาท

719,800 บาท
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6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
จานวน 30,000 บาท
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 215 บาท/
ภาคเรียน
จานวน 43,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 8924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 85 ลาดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก จานวน
เล็กเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า จานวนเงิน 239,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จานวน 245 วัน
จานวน 180,000 บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ
1,700 บาท/ปี
จานวน 59,500 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 8924

239,500 บาท
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ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

775,600 บาท
10,000 บาท
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้

จานวน

5,000 บาท

จานวน

700,600 บาท
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น กะละมัง ถัง ถาด แก้วน้า ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด อาหารเสริม (นม) ฯลฯ รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง
จานวน 30,000 บาท
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า
จานวน 412,000 บาท
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า
จานวน 67,000 บาท
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า
จานวน 191,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้

จานวน

10,000 บาท
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว
เสียม เลื่อย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
เหล็กเส้น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

10,000 บาท
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล

จานวน

40,000 บาท
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(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข่า
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข่า (สังกัด สพฐ.)
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565
โดยจัดสรรสาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน จานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 33749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

รวม
รวม

903,000 บาท
903,000 บาท

จานวน

903,000 บาท
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จัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 8924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่ ) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

รวม 1,818,300 บาท
รวม 1,493,100 บาท
รวม 1,493,100 บาท
จานวน
776,400 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

275,700 บาท

จานวน

361,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท
/ เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

325,200 บาท
140,000 บาท
120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

155,200 บาท

จานวน

115,200 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ ที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือบุคคล ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก

20,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้

30,000 บาท
20,000 บาท

10,000 บาท
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระ
หรือแปูนพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 1,371,600 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 1,251,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน
120,000 บาท
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็น
ค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป โดยมีหน้าที่ช่วย
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพใน
พื้นที่ซึ่งได้รับมอหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ช่วยดูแลสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
2. ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้า การทาความสะอาดร่างกาย การ
แต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยาเป็นต้น
3. ให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐาน (Basic health care service)
4. การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและ
ประสานงานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ
5.ประเมินปัญหาในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
6.การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)
7.ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบาบัดอื่น ๆ ตามประเภทและ
กิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่องการกาหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เลื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่าย
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 คน ๆ ละ
9,600 บาท / เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไข (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่องการดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่
21 มิถุนายน 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ

รวม 1,006,600 บาท
จานวน

921,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

140

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลภาวะทางอากาศ และโดยส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐเอกชนประชาชน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ รวมทั้งเป็น ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างปัจจัยลด
มลภาวะทางอากาศ เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือการดาเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนด้านการควบคุมไฟปุาโดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 81 ลาดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 5
การจัดการปัญหาฝุุนควัน (Pm2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 3

จานวน

10,000 บาท
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การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปูองกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เพื่อปูองกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกาจัดลูกน้ายุงลาย กระตุ้น
ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ายาเคมีพ่นยุง ค่าน้ามันใส่เครื่องพ่น
และผสมน้ายาเคมี ค่าทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย ค่าจ้างพ่นเคมี ค่า
จัดทาสื่อเอกสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณ จานวน
ศาสตร์ตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม

20,000 บาท

25,000 บาท
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พระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ 2564
เพื่อดาเนินการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 88 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณา

รวม
จานวน

125,000 บาท
5,000 บาท
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ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา
สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือ

30,000 บาท
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ค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และให้

จานวน
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หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เปลหามคนไข้ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สาลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ ถุงมือ
ทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอก ควันกาจัดยุง หน้ากากอนามัย
ชุดปูองกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)

จานวน
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จอบหมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ
กางเกงผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า หมวก
เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

5,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการ

120,000 บาท
120,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
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ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
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ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง

20,000 บาท
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มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนชุมชนสบข่า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนสบข่า เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
เงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น

20,000 บาท

20,000 บาท
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1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หรือโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานรักษาความสะอาด
รายละเอียดดังนี้
1. ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท / เดือน จานวน 2 เดือน
จานวนเงิน 36,000 บาท

รวม
รวม
รวม

993,000 บาท
993,000 บาท
848,000 บาท

จานวน

468,000 บาท
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2.ปฏิบัติงานประจารถบรรทุกขยะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 4 คน ๆ ละ 9,000 บาท / เดือน จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 432,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ้างเทศบาล
ตาบลเวียงฝางกาจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการมูลฝอยตาม
หลักสุขาภิบาล เทศบาลตาบลเวียงฝาง
และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21
มิถุนายน 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดการขยะในชุมชน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการขยะในชุมชน
เช่น กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสร้างจิตสานึก ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขยะอันตรายหรือ
การนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ตามหลัก ๓Rs ของชุมชน และ
สถานประกอบการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ

350,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท
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ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ฯลฯ
ค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 82 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 5
การจัดการปัญหาฝุุนควัน (Pm2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 3
การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ฯลฯ

รวม
จานวน

145,000 บาท
10,000 บาท
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
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ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท
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ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกางเกง
ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า หมวก เสื้อสะท้อน
แสง เครื่องแต่งกายสาหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ใส่สารเคมี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อาชีพการสานตะกร้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสาน
ตะกร้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

75,000 บาท
75,000 บาท
75,000 บาท

20,000 บาท
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 2
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบารุง
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมครอบครัว
อบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน และ
พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว แก่

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว และการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 91 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
จานวน
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่น เช่น
1. การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็น
2. การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ
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และจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชน
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูาย โครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 7
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท/เดือน

รวม
รวม
รวม

215,200 บาท
215,200 บาท
215,200 บาท

จานวน

115,200 บาท
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จานวน 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติ
คุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 87 ลาดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยา
เสพติด โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน สร้างความรักสามัคคี ส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเพติด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนามค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่า
จัดทาปูายชื่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือค่าจัดทาเกียรติบัตร ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าชุดกีฬา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 84 ลาดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับ
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คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือการแข่งขัน เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เกีย่ วข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6 การจัดการสาธารณ
ภัย การสร้างความมั่งคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 4 การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ประกอบไปด้วย พิธีรดน้าดาหัวผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ พิธีรดน้าดาหัวนายอาเภอฝาง รดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 2
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง โครงการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ จานวน
ประดับจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616

60,000 บาท
60,000 บาท
15,000 บาท

45,000 บาท
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ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่83 ลาดับที่ 3
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ผู้อานวยการกองช่าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานประจาที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

รวม 2,146,700 บาท
รวม 1,756,500 บาท
รวม 1,756,500 บาท
จานวน 1,547,100 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

167,400 บาท

รวม
รวม
จานวน

390,200 บาท
135,000 บาท
5,000 บาท
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0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท
/ เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี

120,000 บาท

10,000 บาท

175,200 บาท
115,200 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือบุคคล ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจาเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

30,000 บาท

30,000 บาท
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ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน
พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี

30,000 บาท
20,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระ
หรือแปูนพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

จานวน

10,000 บาท
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
50,000 บาท
ค่าไฟฟูา
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส่องสว่างในที่/ทางสาธารณะ และค่าไฟฟูา
สาธารณะสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า และใช้เพื่อบริการประชาชนตามอานาจหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานก่อสร้าง
รวม 2,061,980 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
738,684 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน
20,000 บาท
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
ค่าใช้สอย
รวม
499,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภค และงานวิศวกรรมโยธา รายละเอียดดังนี้
1. ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทาง / เครื่องจักร ก่อสร้างซ่อมแซม ต่อ
เติม ปรับปรุง รื้อถอนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน ๆ ละ 9,000 บาท / เดือน
จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 324,000 บาท
2. ปฏิบัติงานซ่อมบารุงไฟฟูาอาคารและสถานที่สาธารณะรวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน ๆ ละ 9,600 บาท / เดือน
จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 115,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างออกแบบและค่ารับรองแบบ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเป็นค่าจ้าง
ออกแบบ และค่ารับรองแบบ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็น
โครงการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประกัน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่

439,200 บาท

50,000 บาท

10,000 บาท
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21 มิถุนายน 2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /
ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี

รวม
จานวน

219,484 บาท
30,000 บาท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

99,484 บาท

จานวน

30,000 บาท
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3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด
หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจาร

60,000 บาท
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บี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคลพัฒนา
ซอย 4/2 ก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า)
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ก หมู่ที่ 5
ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนรักสายธารใส
ซอย 15/1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนรักสายธารใส ซอย 15/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า)
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนรักสายธารใส ซอย 15/1 หมู่ที่ 5
ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมเมรุบ้านสบข่า ชุมชนสบข่า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมเมรุบ้านสบข่า
ชุมชนสบข่า (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า)
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รวม 1,323,296 บาท
รวม 1,323,296 บาท
จานวน

82,400 บาท

จานวน

105,500 บาท

จานวน

50,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 14
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 14
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.)
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 14 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17/1
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17/1 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง
ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 5
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ค
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ค หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 6
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนสบข่า ซอย 3
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay

จานวน

280,200 บาท

จานวน

411,200 บาท

จานวน

149,900 บาท

จานวน

193,200 บาท
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ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนสบข่า ซอย 3 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 8

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค
(กวจ) 0405.2 / ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) คานวนร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง
รายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนมงคล
พัฒนา ซอย 4/2ก งบประมาณ 82,400.00 บาท เงินชดเชย
สัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 3,296 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนรักสายธาร
ใส ซอย 15/1 งบประมาณ 105,500.00 บาท เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 4,220 บาท
3. โครงการซ่อมแซมเมรุบ้านสบข่า ชุมชนสบข่า งบประมาณ
50,00.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 2,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีตชุมชนสบข่า ซอย 3 งบประมาณ 193,200.00 บาท
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 7,728 บาท
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4/2ค งบประมาณ
149,900.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 5,996 บาท
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 14 งบประมาณ

50,896 บาท
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280,200.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 11,208 บาท
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 17/1 งบประมาณ
411,200.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้
(ค่า K) จานวน 16,448 บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา งานกิจการประปา กองช่าง
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป งานกิจการประปา กองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2566)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป งานกิจการประปา กองช่าง
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

รวม 1,298,950 บาท
รวม
429,200 บาท
รวม
429,200 บาท
จานวน
229,200 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

869,750 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
กิจการประปา ดังนี้
1. ปฏิบัติงานผลิตน้าประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้า งานซ่อมแซม
บารุงรักษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน ๆ ละ
9,600 บาท/เดือน จานวน 2 เดือน จานวนเงิน 38,400 บาท
2. ปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 1 คนๆ ละ 9,600 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
จานวนเงิน 115,200 บาท
3. ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบการผลิต
น้าประปา และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
น้าประปา
จานวนเงิน 95,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม

248,600 บาท
248,600 บาท

151,150 บาท
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วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ แบ่งการพิจารณา

10,000 บาท

5,000 บาท
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ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา
สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา

จานวน

100,000 บาท
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ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

3,150 บาท
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จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และให้หมายความ
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และให้
หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

จานวน

3,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระ

จานวน

5,000 บาท
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หรือแปูนพิมพ์ (Key board) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟูา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับโรงสูบน้าประปา งานกิจการประปา
และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน
กิจการประปา เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าเพื่อบริการประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

450,000 บาท
450,000 บาท

185

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
11,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสารองจาย

188,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

720,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,926,400

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

31,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

5,000

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

170,280

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
11,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เงินสารองจาย

188,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

720,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,926,400

เงินชวยพิเศษ
รายจายตามข้อผูกพัน
งบกลาง

งบกลาง

คาบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

31,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

5,000

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

170,280
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งบกลาง

งบกลาง

หน้า : 3/22

แผนงาน
เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

592,050

เงินสมทบกองทุุนหลัก
ประกันสุขภาพตาบล
บ้านแมขา

55,000

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาจ้างลูกจ้างประจา

236,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,109,900

275,700
367,400

361,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

หน้า : 4/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

592,050

เงินสมทบกองทุุนหลัก
ประกันสุขภาพตาบล
บ้านแมขา

55,000

คาตอบแทนประจาตาแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาจ้างลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

167,400

229,200

741,600

180,000

2,185,700
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
3,421,300

1,707,800

776,400

เงินประจาตาแหนง

186,000

42,000

60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000

67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

52,000

60,000

เงินวิทยฐานะ
คาเชาบ้าน
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

67,200
192,000

60,000

120,000

10,000

120,000

15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาเบี้ยประชุม

20,000

40,000
15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
ค่าใช้สอย

25,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

20,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

หน้า : 6/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหนง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

1,547,100

7,452,600

42,000

330,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

175,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

20,000

เงินวิทยฐานะ
คาเชาบ้าน

ค่าตอบแทน
งบดาเนินงาน

รวม

152,000
67,200

120,000

492,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

20,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

190,000

คาเบี้ยประชุม

15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
ค่าใช้สอย

10,000

20,000

75,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000
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แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทา
คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

10,500
388,800

249,600

921,600

1,036,800

50,000

20,000

468,000

คาจ้างออกแบบและคา
รับรองแบบ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัด
นิทรรศการ ประกวด
การแขงขัน
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ
คาถายเอกสาร

10,000

180,000
10,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน
คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ
คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

350,000
32,000

30,000

5,000
180,000

50,000

20,000

20,000

115,200
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แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทา
คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
คาจ้างออกแบบและคา
รับรองแบบ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,500
554,400
50,000

คาใช้จายในการจัด
นิทรรศการ ประกวด
การแขงขัน
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

50,000

280,000
10,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ

350,000
10,000

คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ
คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

3,983,000

10,000

คาถายเอกสาร
คาเบี้ยประกัน

248,600

92,000
5,000

30,000

280,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 9/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคไข้เลือด
ออก
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริม อาชีพการสาน
ตะกร้า
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

20,000

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 10/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริม อาชีพการสาน
ตะกร้า

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลบ้านแมขา

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 11/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
โครงการวันเทศบาล
และวันท้องถิ่นไทย

15,000

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

80,000

โครงการสงเสริมครอบ
ครัวอบอุน สร้างชุมชน
เข้มแข็ง

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบ้านแม
ขา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

719,800

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

หน้า : 12/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

15,000

โครงการวันเทศบาล
และวันท้องถิ่นไทย

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

80,000

โครงการสงเสริมครอบ
ครัวอบอุน สร้างชุมชน
เข้มแข็ง

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลบ้านแม
ขา

719,800

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

หน้า : 13/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบ้าน
แมขา

ค่าใช้สอย

239,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตร์ตรา
จารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

งบดาเนินงาน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยว กับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาล
วัสดุกอสร้าง

20,000

10,000

10,000

10,000

วัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

10,000

10,000

5,000

50,000

10,000
5,000

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

หน้า : 14/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบ้าน
แมขา

239,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
ปณิธาณศาสตร์ตรา
จารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

25,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยว กับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาล

10,000

วัสดุกอสร้าง

99,484

100,000

วัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุ

รวม

วัสดุคอมพิวเตอร์

219,484
15,000

10,000

5,000

145,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

หน้า : 15/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
30,000

วัสดุจราจร
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ค่าวัสดุ

700,600
20,000

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

30,000

30,000

60,000
5,000

30,000

วัสดุสานักงาน

20,000
120,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์

15,000

คาบริการไปรษณีย์

50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

153,000

คาไฟฟ้า

400,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

30,000

30,000

100,000

5,000
30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
งบดาเนินงาน

10,000

20,000

30,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

หน้า : 16/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

740,600

วัสดุจราจร

ค่าวัสดุ

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

60,000

3,000

353,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

5,000

55,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

30,000

3,150

153,150

15,000

35,000

10,000

200,000

10,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
วัสดุสานักงาน

งบดาเนินงาน

20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาบริการโทรศัพท์

15,000

คาบริการไปรษณีย์

50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
คาไฟฟ้า

153,000
50,000

450,000

900,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 17/22

แผนงาน
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย
4/2ก

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนรักสายธารใส
ซอย 15/1
โครงการซอมแซมเมรุ
บ้านสบขา ชุมชนสบขา
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 14
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 17/1

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 18/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

50,896

50,896

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย
4/2ก

82,400

82,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนรักสายธารใส
ซอย 15/1

105,500

105,500

โครงการซอมแซมเมรุ
บ้านสบขา ชุมชนสบขา

50,000

50,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 14

280,200

280,200

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนประชารวมใจ
ซอย 17/1

411,200

411,200

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 19/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย
4/2ค
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนสบขา ซอย 3
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนชุมชน
ประชารวมใจ

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนมงคล
พัฒนา

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนรวม
ประชาสามัคคี

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนรัก
สายธารใส

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนสบขา

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนสันต้น
แหน

20,000

เงินอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง

50,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

หน้า : 20/22

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย
4/2ค

149,900

149,900

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Over-lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ชุมชนสบขา ซอย 3

193,200

193,200

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนชุมชน
ประชารวมใจ

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนมงคล
พัฒนา

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนรวม
ประชาสามัคคี

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนรัก
สายธารใส

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนสบขา

20,000

เงินอุดหนุนชุมชนสันต้น
แหน

20,000

เงินอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20
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หน้า : 21/22

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแมขา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

903,000

อุดดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

15,000

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม

45,000

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานรัฐพิธีและ
งานราชพิธี
รวม

30,000

5,948,730

10,084,840

669,600

6,071,100

3,189,900

993,000

75,000

295,200

วันที่พิมพ์ : 2/9/2564 09:28:20
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

หน้า : 22/22
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านแมขา

903,000

อุดดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

15,000

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม

45,000

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอฝาง
โครงการงานรัฐพิธีและ
งานราชพิธี

30,000

รวม

4,208,680

1,298,950

32,835,000

