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ของ

เทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

1

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแม่อำย
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่อาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลแม่อาย จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 171,794,381.05 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 164,786,177.56 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 42,034,076.88 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2 โครงการ
รวม 189,600.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 42 โครงการ
รวม 1,846,819.32 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 89,391,100.71 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
665,802.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
540,985.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 1,369,732.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 2,918,238.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 40,367,332.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 43,529,011.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 391,956.04 บาท

2

2.3 รายจ่ายจริง จานวน 67,223,229.52 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 23,089,691.56 บาท
งบบุคลากร
จานวน 21,422,596.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 13,717,493.96 บาท
งบลงทุน
จานวน 6,059,053.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 2,903,080.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
31,315.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 391,956.04 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 3,984,880.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

3

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ม ย
ภ ม ย จง วด ชียง ม

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

665,802.00

1,409,400.00

745,000.00

540,985.00

484,600.00

505,900.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

1,369,732.70

1,160,100.00

944,100.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

2,918,238.00

2,412,800.00

2,916,500.00

0.00

100.00

0.00

5,494,757.70

5,467,000.00

5,111,500.00

40,367,332.01

42,633,000.00

40,359,500.00

40,367,332.01

42,633,000.00

40,359,500.00

43,529,011.00

40,900,000.00

43,529,000.00

43,529,011.00

40,900,000.00

43,529,000.00

89,391,100.71

89,000,000.00

89,000,000.00

มวดค ธรรม นียม ค ปรบ ล บ
นุญ ต

มวดร ยได้จ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด งิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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2565

2
ิ
2563

2564

2565

งบกลาง

23,089,691.56

24,692,980.00

25,446,510.00

งบบุคลากร

21,422,596.00

30,279,390.00

31,772,520.00

งบดา นินงาน

13,717,493.96

20,616,010.00

19,146,130.00

งบลงทุน

6,059,053.00

9,861,440.00

8,967,840.00

งบ งินอุดหนุน

2,903,080.00

3,510,180.00

3,627,000.00

งบรายจ่ายอื่น

31,315.00

40,000.00

40,000.00

67,223,229.52

89,000,000.00

89,000,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลแม่อาย
อาเภอแม่อาย จัง วัดเชียงใ ม่
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

17,385,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3,895,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

18,138,920

แผนงานสาธารณสุข

4,812,460

แผนงานสังคมสงเคราะ ์

170,250

แผนงานเค ะและชุมชน

1,670,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

318,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

917,520

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสา กรรมและการโยธา

12,686,200

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิชย์

3,459,300

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

25,446,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

89,000,000

งบกล ง

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

งาน

25,446,510

25,446,510

งบกลาง
25,446,510

25,446,510

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบ ลต บล ม ย
ภ ม ย จง วด ชียงใ ม

น้ : 1/9

6

935,000

725,000

505,000

ค ใช้ส ย

ค วสดุ

ค ส ธ รณูปโภค

50,000

50,000

40,000

40,000

งิน ุด นุน

งบรายจ่ายอื่น

ร ยจ ย ื่น

100,000

ค ที่ดิน ล สิ่งก สร้ ง

งบ งินอุดหนุน

66,600

ค ครุภณฑ์

166,600

221,800

ค ต บ ทน

งบลงทุน

2,386,800

งบดา นินงาน

6,849,630

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

9,697,950

งานบริหารทั่วไป

2,848,320

งาน

งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

0

0

0

0

0

235,000

1,303,000

228,000

1,766,000

3,078,650

0

3,078,650

งานบริหารงานคลัง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199,200

0

199,200

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

40,000

40,000

50,000

50,000

100,000

66,600

166,600

505,000

960,000

2,238,000

449,800

4,152,800

10,127,480

2,848,320

12,975,800

รวม

น้ : 2/9
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1,410,000

40,000

860,000

510,000

110,000

110,000

ค ต บ ทน

ค ใช้ส ย

ค วสดุ

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

2,375,640

2,375,640

งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

110,000

110,000

510,000

860,000

40,000

1,410,000

2,375,640

2,375,640

รวม

น้ : 3/9
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50,000

318,000

185,000

ค ใช้ส ย

ค วสดุ

ค ส ธ รณูปโภค
0
0
0

ค ครุภณฑ์

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

0

15,000

ค ต บ ทน

งบลงทุน

568,000

1,275,830

1,275,830

0

0

0

0

0

335,340

1,499,450

0

1,834,790

3,168,600

3,168,600

2,845,000

2,845,000

21,000

21,000

0

2,415,930

2,664,610

10,000

5,090,540

3,335,160

3,335,160

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่กาหนด
กับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

2,845,000

2,845,000

21,000

21,000

185,000

3,069,270

4,214,060

25,000

7,493,330

7,779,590

7,779,590

รวม

น้ : 4/9
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งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

170,250

170,250

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

80,000

งิน ุด นุน
แผนงานสังคมสง คราะห์

149,000

งบลงทุน

80,000

45,000

ค วสดุ

งบ งินอุดหนุน

270,000

ค ใช้ส ย

149,000

200,000

ค ต บ ทน

ค ครุภณฑ์

515,000

3,588,460

3,588,460

รวม

170,250

170,250

380,000

380,000

0

0

100,000

0

0

100,000

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสาธารณสุข

460,000

460,000

149,000

149,000

145,000

270,000

200,000

615,000

3,588,460

3,588,460

รวม

น้ : 5/9

10

310,000

310,000

8,000

8,000

ค ใช้ส ย

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบดา นินงาน

งบ

530,000

1,140,000

ค ใช้ส ย

ค วสดุ
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

1,670,000

งาน งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งบดา นินงาน

งบ

แผนงาน คหะและชุมชน

รวม

8,000

8,000

310,000

310,000

530,000

1,140,000

1,670,000

รวม

น้ : 6/9

11

130,000
0
0

งบ งินอุดหนุน

งิน ุด นุน

0

0

ค ใช้ส ย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

130,000

งาน

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

124,000

124,000

140,000

140,000

493,520

493,520

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

0

0

0

0

30,000

30,000

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว
รวม

154,000

154,000

270,000

270,000

493,520

493,520

น้ : 7/9

12

215,000

620,000

ค ใช้ส ย

ค วสดุ

100,000

90,000

10,000

งบดา นินงาน

ค ใช้ส ย

ค วสดุ

งาน งานส่ง สริมการ กษตร

0

ค ที่ดิน ล สิ่งก สร้ ง
แผนงานการ กษตร

งบ

0

งบลงทุน

4,000

475,000

ค ต บ ทน

ค ส ธ รณูปโภค

1,314,000

1,473,670

1,473,670

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

10,000

90,000

100,000

8,340,140

8,340,140

0

0

0

30,000

30,000

1,528,390

1,528,390

งานก่อสร้าง

8,340,140

8,340,140

4,000

620,000

215,000

505,000

1,344,000

3,002,060

3,002,060

รวม

น้ : 8/9

13

625,000

570,000

ค วสดุ

ค ส ธ รณูปโภค

240,900

50,200

ค ครุภณฑ์

ค ที่ดิน ล สิ่งก สร้ ง

291,100

400,000

ค ใช้ส ย

งบลงทุน

186,000

ค ต บ ทน

1,387,200

1,387,200

งานโรงฆ่าสัตว์

1,781,000

งาน

งบดา นินงาน

งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ )

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการพาณิชย์

50,200

240,900

291,100

570,000

625,000

400,000

186,000

1,781,000

1,387,200

1,387,200

รวม

น้ : 9/9

14

15

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตำบลแม่อายและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

17,385,200
3,895,640
18,138,920
4,812,460
170,250
1,670,000
318,000
917,520
12,686,200
100,000
3,459,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

25,446,510
89,000,000
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รายงานประมาณการรายรับ

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค ธรรม นียม ก็บ ล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้ง ผนปร ก ศ รื ผนปลิว พื่
ก รโฆษณ
ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร
ค ธรรม นียม กี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน
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

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรง รื น ล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท งที่
ภ ษีที่ดิน ล สิ่งปลูกสร ง
ภ ษีป้ ย
กรก รฆ สตว์

วนที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:46:01

4,462.00
392,060.00
730.00
27,200.00
90.00
3,038.00
2,420.00
790.00
23,000.00

600.00
9,640.00
0.00
4,125.00
2,860.00
910.00
103,750.00

167.00
331.00
55,615.00
421,359.00
188,330.00
665,802.00

ปี 2563

4,500.80
316,870.00

994,116.00
88,834.80
0.00
430,548.00
166,250.00
1,679,748.80

ปี 2562

รายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บล ม ย
ภ ม ย จง วด ชียงใ ม

16,000.00
0.00
3,000.00
2,000.00
100.00
18,000.00

1,000.00

4,000.00
372,000.00

0.00
0.00
834,400.00
400,000.00
175,000.00
1,409,400.00

ปี 2564
%
%
%
%
%

25.00
0.00
0.00
21.00
0.00
-35.11

%
%
%
%
%
%

-70.00 %

0.00 %
4.84 %

0.00
0.00
-85.62
12.50
0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

20,000.00
0.00
3,000.00
2,420.00
100.00
11,680.00

300.00

4,000.00
390,000.00

0.00
0.00
120,000.00
450,000.00
175,000.00
745,000.00

ปี 2565

น : 1/3

17

ค ปรบก รผิดสญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตรบท ก รก จดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
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 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
ค ธรรม นียมโรงฆ สตว์
ค ธรรม นียมโรงพกสตว์
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บี้ย
งินปันผล รื งินร งวลต ง ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค จ น ย ศษข ง
งินที่มีผู ุทิศใ
ค ข ย กส รก รจดซื้ จดจ ง
ค รบร งส น ล ถ ย กส ร

วนที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:46:01

ปี 2563
10,783.00
0.00
10,000.00
0.00
43,500.00
14,100.00
3,000.00
1,160.00
390.00
4,262.00
0.00
0.00
540,985.00
1,369,732.70
0.00
1,369,732.70
500.00
2,796,330.00
0.00
190.00

ปี 2562
53,824.50
17,470.00
0.00
0.00
44,980.00
10,600.00
3,000.00
840.00
660.00
5,520.00
249,375.00
49,875.00
879,400.30
991,139.51
0.00
991,139.51
2,000.00
2,192,320.00
2,200.00
0.00

รายรับจริง

200.00
2,300,000.00
500.00
100.00

1,160,000.00
100.00
1,160,100.00

3,000.00
900.00
1,000.00
4,000.00
0.00
0.00
484,600.00

11,500.00

38,000.00

100.00
0.00
10,000.00
0.00

ปี 2564

%
%
%
%
%
%

150.00
21.57
-100.00
-100.00

%
%
%
%

-18.62 %
0.00 %

0.00
11.11
-70.00
-25.00
0.00
0.00

21.74 %

13.16 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %
-50.00 %
100.00 %

500.00
2,796,000.00
0.00
0.00

944,000.00
100.00
944,100.00

3,000.00
1,000.00
300.00
3,000.00
0.00
0.00
505,900.00

14,000.00

43,000.00

100.00
0.00
5,000.00
5,000.00

ปี 2565

น : 2/3

18

รวมหมวดรายได้จากทุน

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
ภ ษีจดสรร ื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย์สิน

งินชด ชยปฏิบติก รฉุก ฉิน
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ

วนที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:46:01

1,160,408.49
23,233,918.71
4,951,164.43
531,002.38
7,541,396.08
75,389.62
67,190.30
2,803,462.00
3,400.00
40,367,332.01
43,529,011.00
43,529,011.00
89,391,100.71

2,299,393.12
0.00
43,081,900.50
40,988,857.00
40,988,857.00
89,940,250.11

0.00
0.00

0.00
121,218.00
2,918,238.00

ปี 2563

1,188,309.02
25,008,340.24
5,016,284.43
625,604.61
8,786,307.44
80,303.81
77,357.83

0.00
0.00

0.00
122,684.00
2,319,204.00

ปี 2562

รายรับจริง

40,900,000.00
40,900,000.00
89,000,000.00

3,000.00
42,633,000.00

2,200,000.00

1,100,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
600,000.00
8,580,000.00
80,000.00
70,000.00

100.00
100.00
%
%
%
%
%
%
%

6.43 %

-50.00 %

27.27 %

5.45
-7.07
-0.98
-11.50
-12.11
-6.25
-4.29

-100.00 %

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
0.00 100.00 %
112,000.00 -82.14 %
2,412,800.00

43,529,000.00
43,529,000.00
89,000,000.00

1,500.00
40,359,500.00

2,800,000.00

1,160,000.00
23,233,000.00
4,951,000.00
531,000.00
7,541,000.00
75,000.00
67,000.00

0.00
0.00

ปี 2565
100,000.00
20,000.00
2,916,500.00

น : 3/3
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รายละเอียดประมาณรายรับ

20
วันที่พิมพ : 28/7/2564 15:46:36

น้า : 1/7

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบล ม าย
า ภ ม าย จัง วัด ชียงใ ม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

89,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสร้าง

รวม

745,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

รวม

505,900 บาท

จานวน

4,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ มากกวางบประมาณปที่ผานมา นื่ งจาก
ใช้ กณฑคานวณตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ.2562 ซึ่งคาดวาการจัด ก็บภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสร้างได้
มากกวาปที่ผานมา นื่ งจากฐานที่ใช้ในการประ มินภาษี ปลี่ยน
ปลงไปตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ โดยใช้ราคาประ มินทรัพยสินข
งกรมธนารักษ ซึ่งคาดวามากกวาฐานข้ มูลที่ใช้ในการประ มิน
ภาษีโรง รื น ละที่ดิน ละภาษีบารุงท้ งที่ ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรง รื น ละที่ดิน(รวมถึงฉบับ ก้ไข พิ่ม ติม) ละพระราช
บัญญัติภาษีบารุงท้ งที่(รวมถึงฉบับ ก้ไข พิ่ม ติม)ถูกยก ลิกไป
ภาษีป้าย
ประมาณการตั้งรับไว้ มากกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณตามจานวนผู้ ยูในขายชาระภาษี ละตามกฎ
กระทรวง กา นด ัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ากรการฆาสัตว
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณ กณฑ ฉลี่ยที่ได้รับจริงปงบประมาณที่ลวงมา ล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรม นียมใบ นุญาตการขายสุรา
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรรภาษี ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
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คาธรรม นียม ก็บ ละขนมูลฝ ย

น้า : 2/7

จานวน

390,000 บาท

จานวน

300 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ ง
จาก ใช้จานวนผู้ใช้บริการจัด ก็บขยะมูลฝ ย ปน กณฑในการ
คานวณ ละถื ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กตาม
ความในพระราชบัญญัติรักษารักษาความสะ าด ละความ ปน
ระ บียบ รียบร้ ยข งบ้าน มื งพ.ศ.2535 ละ ก้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
คาธรรม นียมปิด โปรย ติดตั้ง ผนประกาศ รื ผนปลิว พื่ การ
โฆษณา
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายรับที่ไม นน น โดย าศัยการรับจริงในปงบประมาณที่
ลวงมา ล้ว ปน กณฑในการคานวณ ละถื ปฏิบัติตามกฎ
กระทรวง (พ.ศ. 2535) กตามความในพระราชบัญญัติรักษา
รักษาความสะ าด ละความ ปนระ บียบ รียบร้ ยข งบ้าน มื ง
พ.ศ.2535 ละ ก้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
คาธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนราษฎร
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ ง
จากกระทรวงม าดไทย ได้มี นังสื ยก ว้นคาธรรม นียม ละลด
คาธรรม นียมตางๆ ในชวงการ พรระบาดข งโรคติด ชื้ ไวรัสโค
โรนา 2019(COVID-19)
คาธรรม นียม กี่ยวกับการควบคุม าคาร
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม นน น โดย าศัยถื ปฏิบัติตามกฎ มาย
กระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2528) กตามความในพระราช
บัญญัติควบคุม าคาร พ.ศ. 2522 ข้ 2 ละข้ 3 ละ าศัย
การรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปน กณฑในการ
คานวณ ประก บด้วย
* คาธรรม นียมในการตรวจ บบ ปลนก สร้าง รื ดัด ปลง
าคาร
* คาธรรม นียมการต ายุใบ นุญาต ประก บด้วย ใบ นุญาต
ก สร้าง ดัด ปลง รื้ ถ น ตาม ัตราที่กฎ มายกระทรวง
กา นด
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คาธรรม นียม กี่ยวกับทะ บียนพาณิชย

น้า : 3/7

จานวน

2,420 บาท

จานวน

100 บาท

จานวน

11,680 บาท

จานวน

100 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ ทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยถื
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2540) กตามความ
ในพระราชบัญญัติทะ บียนพาณิชย พ.ศ.
2499 ข้ 3 ัตราคาธรรม นียม ประก บด้วย
* คาธรรม นียมจดทะ บียนพาณิชย
* คาธรรม นียมจดทะ บียน ปลี่ยน ปลงรายการ
* คาธรรม นียมข ตรวจดู กสารที่ กี่ยวกับการจดทะ บีนข งผู้
ประก บการพาณิชยกิจการราย นึ่ง
* คาธรรม นียมข ใ ้พนักงาน จ้า น้าที่คัดสา นา ละรับร ง
สา นา กสารการจดทะ บียนพาณิชยข งผู้ประก บการพาณิชย
กิจการราย นึ่ง
* คาธรรม นียมการจดทะ บียน ลิกประก บพาณิชยกิจ
* คาธรรม นียมข ใ ้พนักงาน จ้าพนักงานที่ กใบ ทนใบ
ทะ บียนพาณิชย
คาธรรม นียม ื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม นน น
คาปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ประมาณการไว้น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจากรายได้
ประ ภทนี้ ปนรายได้ที่ไม นน น ซึ่ง ปนรายได้จากการปรับผู้
กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม นน น
คาใบ นุญาตรับทาการ ก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณตามข้ มูลผู้ที่ข ใบ นุญาตรับทาการ ก็บขนสิ่งปฏิกูล รื
มูลฝ ย
คาใบ นุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณตามจานวนผู้ที่ข ใบ นุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล รื
มูลฝ ย
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คาใบ นุญาตประก บการค้าสา รับกิจการที่ ปน ันตรายต
สุขภาพ

น้า : 4/7

จานวน

43,000 บาท

จานวน

14,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจากใช้
จานวนผู้ประก บการที่ข ใบ นุญาตประก บการค้าสา รับ
กิจการที่ ปน ันตรายต สุขภาพ ปน กณฑในการ
คานวณ ประก บด้วย คาใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่จา นาย
า าร ละสถานที่สะสม า ารมีพื้นที่ กินกวา 200 ตาราง
มตร, คา นังสื รับร งการ จ้งสถานที่จา นาย า าร ละสถาน
ที่สะสม า าร, คาธรรม นียม การจา นายสินค้าในที่ รื ทางสา
ธารณะฯลฯ
คาใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่จา นาย า าร รื สถานที่สะสม
า ารในครัว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณตามจานวนผู้ประก บการที่ข ใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่
จา นาย า าร รื สถานที่สะสม า ารในครัว รื พื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่ กิน 200 ตาราง มตร ปน กณฑในการคานวณ ประก บ
ด้วย คาใบ นุญาตจัดตั้งสถานที่จา นาย รื สะสม า ารใน
สถานที่ กชนที่ก บการการค้าฯลฯ
คาใบ นุญาตจัดตั้งตลาด กชน
ประมาณการตั้งรับไว้ ทากับปงบประมาณที่ผานมา โดย าศัย
รายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา ปน กณฑในการ
คานวณ ประก บด้วย
* คาใบ นุญาตจัดใ ้ตั้งตลาด กชนฯลฯ
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คาใบ นุญาต กี่ยวกับการควบคุม าคาร

น้า : 5/7

จานวน

1,000 บาท

จานวน

300 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

944,100 บาท

จานวน

944,000 บาท

จานวน

100 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คานวณตามจานวนผู้มาข ใบ นุญาต กี่ยวกับการควบคุม าคาร
ปที่ผานมา ปน กณฑ โดยถื ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2528) กตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
าคาร พ.ศ. 2522
ข้ 1 ประก บด้วย
* คาใบ นุญาตก สร้าง
* คาใบ นุญาตดัด ปลง
* คาใบ นุญาตรื้ ถ น
* คาใบ นุญาต คลื่ นย้าย
* คาใบ นุญาต ปลี่ยนการใช้
คาใบ นุญาต กี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ ครื่ งขยาย สียง
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม น น
คาใบ นุญาต ื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม นน น
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด ก บี้ย
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจากคา
นวนตามประกาศ ัตราด ก บี้ยข งธนาคาร ละจานวน งินสะสม
ข ง ทศบาล ที่ฝากธนาคารไว้ ปน กณฑในการคานวณ ประก บ
ด้วย
* ด ก บี้ย งินฝากธนาคาร
* ด ก บี้ย งินฝาก ก.ส.ท.
งินปันผล รื งินรางวัลตาง ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ มากกวาที่งบประมาณที่ผาน พื่ ร งรับ งิน
ปันผล รื งินรางวัลตางๆ
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น้า : 6/7

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

2,916,500 บาท

คาจา นาย ศษข ง

จานวน

500 บาท

จานวน

2,796,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ ทากับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผาน
มา
งินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
กิดโรค ิวาต ฟริกาในสุกรทาใ ้รายรับข งโรงฆาสัตว
ทศบาลตาบล ม ายลดลง
งินชด ชยปฏิบัติการฉุก ฉิน
ประมาณการตั้งรับไว้ มากกวาปงบประมาณที่ผาน โดย าศัย
การรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา ล้ว ปน กณฑในการคานวณ
รายได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
ปนรายได้ที่ไม นน น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต

รวม

40,359,500 บาท

จานวน

1,160,000 บาท

จานวน

23,233,000 บาท

จานวน

4,951,000 บาท

จานวน

531,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. กา นด ผนฯ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้

ภาษีธุรกิจ ฉพาะ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
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ภาษีสรรพสามิต

จานวน

7,541,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

67,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
คาภาค ลวง ร
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
คาภาค ลวงปิโตร ลียม
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
คาธรรม นียมจดทะ บียนสิทธิ ละนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
ภาษีจัดสรร ื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว้ น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจาก
คาดวาจะได้รับจัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป น้ ยกวาปงบประมาณที่ผานมา นื่ งจากคาดวา
จะได้จัดสรร ทากับจานวน งินที่ตั้งไว้

รวม

43,529,000 บาท

จานวน

43,529,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

2,607,200
337,000
17,000

บียยังชีพความพิ าร

บียยังชีพผป่วย อดส์

งินสารองจาย

0
0

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

รายจายตามขอผ พัน

14,853,800

16,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

บียยังชีพผสงอายุ

388,230

79,249.23

คาชาระดอ บีย

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

1,500,000

ปี 2562

0

0

410,275.5

350,500

2,771,200

15,767,300

16,000

345,306

29,853.76

1,488,000

ปี 2563

51,000

450,000

0

0

0

0

566,064

474,000

3,278,400

17,521,000

ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลตาบลแมอาย
อา ภอแมอาย จัง วัด ชียงใ ม
รายจ่ายจริง

คาชาระ นี งิน

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

100 %

100 %

62.87 %

-13.92 %

-1.1 %

5.09 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

51,000

450,000

0

0

42,516

1,280,250

921,944

408,000

3,242,400

18,413,400

ปี 2565

นา : 1/74
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0

21,164,749.66

รวมแผนงานงบกลาง

725,760

21,164,749.66

รวมงบกลาง

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,164,749.66

รวมงบกลาง

0

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง
21,164,749.66

0

งินชวยคาทาศพล จางประจา

รวมงบกลาง

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

งินชวยพิ ศษ

397,047.96

42,516

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)

งินบา น็จล จางประจา

852,000

74,706.47

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

รายจายตามขอผ พัน

งินบา น็จล จางประจา
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0

725,760

23,089,691.56

23,089,691.56

23,089,691.56

23,089,691.56

0

0

0

807,892.96

42,516

951,080

109,767.34

ปี 2563
362,000

0

725,760

25,073,980

25,073,980

25,073,980

25,073,980

0

0

0

927,000

42,516

1,374,000

ปี 2564

0 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-63.54 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

2,000

1,000

2,000

0

0

0

132,000

500,000

725,760

25,446,510

25,446,510

25,446,510

25,446,510

ปี 2565

นา : 2/74

28

180,000
161,664
1,212,480
2,459,904

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

874,800
40,020

คาตอบแทนพนั งานจาง

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
6,513,820

723,420

คาจางล จางประจา

รวมงบบุคลากร

141,000

งินประจาตาแ นง

4,053,916

84,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,190,676

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

180,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
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207,360

180,000

180,000

6,935,823

4,520,943

46,000

866,620

764,180

130,500

102,385

2,611,258

2,414,880

1,121,760

ปี 2563

207,360

180,000

180,000

8,579,770

5,731,450

84,000

1,095,480

554,110

271,200

151,200

3,575,460

2,848,320

1,555,200

ปี 2564

0 %

3.35 %

5.78 %

0 %

15.87 %

28.68 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

207,360

180,000

180,000

9,697,950

6,849,630

84,000

1,132,200

586,120

271,200

175,200

4,600,910

2,848,320

1,555,200

ปี 2565
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รวมค่าตอบแทน

1,350
0

คาใชจายโครง ารประชาคม มบานและ
ประชาคมตาบลประจาปี 2563

7,220

308,052.32

108,030

0

0

คาใชจายโครง ารประชาคม มบานและ
ประชาคมตาบลประจาปี 2562

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

งินชวย ลือบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

49,200

คา ชาบาน

0
30,430

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน
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0

0

41,200

14,785

57,400

1,300

0

12,960

595,232.02

148,935

ปี 2563

1,800

0

80,000

30,000

110,000

0

0

50,000

450,000

271,800

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

-45.45 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

51,800

80,000

30,000

60,000

0

0

50,000

450,000

221,800

ปี 2565
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0
0
0
0
0
0

โครง ารประชาคม มบานและประชาคม
ตาบล

โครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาลและ
สมาชิ สภา ทศบาลตาบลแมอาย

โครง าร ลือ ตัง สมาชิ สภา ทศบาล รือ
ผบริ าร ทศบาล

โครง ารวัน ทศบาล

โครง ารศนย์ปฏิบัติ ารป้อง ันและปราบ
ปรามยา สพติด ทศบาลตาบลแมอาย

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใน ารจัดทา
แผนชุมชน
193,831.45

0

โครง ารจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผล าร
ดา นินงาน ทศบาล

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

3,000

คาใชจายอื่น ๆ

โครง ารจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ารทอง
ที่ยว ชิงวัฒนธรรม

78,682

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
0

1,050

คาใชจายโครงวัน ทศบาล

โครง าร Big Cleaningday

20,795

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใชจายโครง ารพัฒนาบุคลา ร ทศบาล
และสมาชิ สภา ทศบาล
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500

66,150

0

13,849

79,361.81

ปี 2563

ปี 2564

400,000

10,000

200,000

5,000

800,000

20,000

20,000

0

0

10,000

10,000

100,000

0

0

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

200,000

5,000

0

20,000

20,000

50,000

20,000

10,000

10,000

100,000

0

0

นา : 5/74
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0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

7,285.26
22,970

คาบริ ารโทรศัพท์

คาบริ ารไปรษณีย์
451,295.96
1,690,610.65

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

70,227.2

25,082.99

คานาประปา คานาบาดาล

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

325,730.51

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

517,303.92

67,789

159,415.92

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุคอมพิว ตอร์

13,720

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

75,135

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุ อสราง

18,308

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

613,980.77
182,936

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

1,835,164.31

490,849.52

73,173.84

29,678.6

6,233.21

48,825.87

332,938

424,026.96

67,120

0

113,134.96

11,995

2,450

29,090

39,300

160,937

771,352.83

ปี 2563

3,870,300

558,000

78,000

50,000

15,000

65,000

350,000

965,500

65,000

30,000

350,000

92,000

45,000

100,000

65,000

218,500

2,075,000

ปี 2564

15.38 %

0 %

0 %

-23.08 %

-14.29 %

0 %

0 %

-42.86 %

8.7 %

-11.11 %

-50 %

-38.46 %

-8.47 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

2,386,800

505,000

90,000

50,000

15,000

50,000

300,000

725,000

65,000

30,000

200,000

100,000

40,000

50,000

40,000

200,000

935,000

ปี 2565
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0
0
0

โต๊ะคอมพิว ตอร์

โต๊ะคอมพิว ตอร์ PVC

โต๊ะทางาน

0
0
0

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับประมวลผล

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครื่องวัดอุณ ภมิราง ายสา รับวัดศรีษะ
รือฝ่ามือแบบอินฟา รด
0

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ขนาด
24,000บีทีย

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ขนาด
13,000 บีทีย

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ขนาด
30,000 บีทีย

าอีพนั พิงสง

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

59,800

0

149,500

0

5,900

9,600

4,800

94,200

22,000

78,400

2,850

ปี 2564

0

0

0

2,000

30,000

0

0

0

0

0

14,500

0 %

100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

22,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 7/74
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0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ

28,000
28,000

รวมงบเงินอุดหนุน

28,000

รวมเงินอุดหนุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

รวมงบลงทุน

งินอุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ครื่องสารองไฟฟ้า
0

0

ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องพิมพ์

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

4,250

31,850

12,600

21,000

40,000

40,000

40,000

0

539,250

42,500

42,500

496,750

ปี 2563

100,000

46,500

0

0

0

0

50,000

50,000

0

50,000

146,500

100,000

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

66,600

21,600

5,800

0

17,200

50,000

50,000

0

50,000

166,600

100,000

ปี 2565

นา : 8/74

34

8,263,855.65

รวมงานบริหารทั่วไป

1,771,020

รวมงบบุคลากร

36,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
1,771,020

324,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

36,000

0

งินประจาตาแ นง

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

1,375,020

31,425

รวมงบรายจ่ายอื่น

31,425
31,425

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมรายจ่ายอื่น

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รายจายอื่น

รายจายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

31,315

31,315

31,315

1,858,200

1,858,200

36,000

324,000

36,000

0

1,462,200

9,381,552.31

ปี 2563

40,000

40,000

40,000

2,969,010

2,969,010

36,000

324,000

103,200

91,200

2,414,610

12,686,570

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

4.54 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

40,000

40,000

40,000

3,078,650

3,078,650

36,000

324,000

103,200

91,200

2,524,250

12,341,350

ปี 2565

นา : 9/74

35

รวมค่าใช้สอย

41,606

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
201,726

8,280

144,300

คาใชจายโครง ารสารวจปรับปรุงขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์สินใน ขต
ทศบาล

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

7,540

0

94,200

คาใชจายโครง ารบริ ารรับชาระภาษีนอ
สานั งาน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
0

86,500

คา ชาบาน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

3,500

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

75,000

33,760

222,062

4,435

55,167

156,070

0

6,390

112,960

ปี 2563

0

168,000

40,000

358,000

20,000

110,000

180,000

10,000

38,000

228,000

ปี 2564

4,625 %

0 %

11.11 %

0 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

20,000

168,000

40,000

1,303,000

945,000

110,000

200,000

10,000

38,000

228,000

ปี 2565

นา : 10/74
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0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0
0

ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2

ครื่องคอมพิว ตอร์

22,900

0

าอีสานั งานไมมีทาวแขน

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

0

422,300.7

รวมงบดาเนินงาน

าอี พนั พิงระดับไ ล

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

126,374.7

รวมค่าวัสดุ

85,558

2,274

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุคอมพิว ตอร์

620

1,680

36,242.7

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

98,180

0

1,882

0

0

66,390

0

22,900

0

0

0

501,474

166,452

ปี 2563

90,000

5,000

5,000

10,000

5,000

120,000

30,000

0

0

2,000

6,000

821,000

235,000

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

90,000

5,000

5,000

10,000

5,000

120,000

0

0

0

0

0

1,766,000

235,000

ปี 2565

นา : 11/74
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36,500
36,500
2,229,820.7

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง

0

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ชุดโปรแ รมระบบปฏิบัติ ารสา รับ ครื่อง
คอมพิว ตอร์และ ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊

5,800

0

7,800

0

0

ปี 2562
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ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

ครื่องสารองไฟฟ้า

ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี

ครื่องพิมพ์

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับสานั งาน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

47,380

47,380

0

3,790

0

5,790

14,900

0

0

2,407,054

ปี 2563

2,800

11,400

17,400

0

0

15,000

34,000

3,908,610

118,600

118,600

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,844,650

ปี 2565

นา : 12/74
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0
10,493,676.35

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

2,179,980
2,179,980

รวมงบบุคลากร

105,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

1,594,080

223,620

คาจางล จางประจา

คาตอบแทนพนั งานจาง

256,860

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

รวมงบบุคลากร

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

0

0

2,046,905.83

2,046,905.83

133,213.48

1,638,532.35

0

275,160

11,788,606.31

ปี 2563

0

0

0

0

2,268,200

2,268,200

154,000

1,811,920

0

302,280

16,595,180

ปี 2564

16.88 %

3.31 %

0 %

7.11 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

199,200

2,375,640

2,375,640

180,000

1,871,880

0

323,760

17,385,200

199,200

199,200

199,200

ปี 2565
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19,950
13,395

คาใชจายโครง ารพัฒนาศั ยภาพ าร
ป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย

คาใชจายโครง ารอบรมใ ความร ี่ยว ับ
ารป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัยแ
ประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลแมอาย

0

คาใชจายโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจา ทศบาลตาบลแมอาย

360,000

5,850

0

0

0

ปี 2562
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คาใชจายโครง ารชวย ลือผประสบ
สาธารณภัย

คาใชจายโครง ารชวย ลือผประสบภัย ณ
จุด ิด ตุบนทองถนน โดยระบบ าร
แพทย์ฉุ ฉิน (EMS)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

2,000

384,000

3,300

0

0

13,750

0

84,820.05

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0

40,000

0

30,000

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

40,000

10,000

30,000

นา : 14/74

40

0
0
0
0

โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน ทศบาลตาบลแมอาย ลั
สตรจัดตังและ ลั สตรทบทวน

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารป้อง ันและ
บรร ทาสาธารณภัย

โครง ารรณรงค์ป้อง ันและ ลดอุบัติ ตุ
ทางถนน

โครง ารอบรมใ ความร ี่ยว ับ าร
ป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัยแ
ประชาชนใน ขต ทศบาลตาบลแมอาย

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอาสาภัย
พิบัติประจา ทศบาลตาบลแมอาย

421,843

27,345

0

โครง ารชุมชนปลอดภัยป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย โดย ารติดตังถังดับ พลิงในพืนที่
ชุมชน/วัด ใน ขต ทศบาล

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

โครง ารชวย ลือผประสบสาธารณภัย

1,153
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารชวย ลือผประสบภัย ณ จุด ดิ
ตุบนทองถนนโดยระบบ ารแพทย์ฉุ ฉิน

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

60,710

0

0

0

0

0

0

0

0

102,460

647,740.05

ปี 2563

200,000

20,000

20,000

20,000

50,000

80,000

20,000

200,000

400,000

50,000

1,060,000

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

20,000

20,000

20,000

50,000

80,000

20,000

200,000

400,000

50,000

860,000

ปี 2565

นา : 15/74
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0
0
0

ชุดดับ พลิงภายในอาคาร

ชุดอุป รณ์ ภัยทางสง

0

0

ครื่องชวย ายใจแบบถังอัดอา าศชนิด
สะพาย ลัง (SCBA)

ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง

ครื่องตัดถางไฮดรอลิ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครื่อง ระตุ ัวใจดวยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
AED

0

575,561.1

รวมงบดาเนินงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

ครื่องพนยา

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

147,868.1

รวมค่าวัสดุ

0

122,868.1

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

25,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุยานพา นะและขนสง

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

350

0

58,000

120,000

0

75,000

16,478

787,804.95

136,764.9

20,000

116,414.9

ปี 2563

20,000

250,000

50,000

50,000

60,000

0

480,000

0

0

1,420,000

320,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

950 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

210,000

250,000

50,000

0

0

0

0

0

0

1,410,000

510,000

ปี 2565
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0
0
2,755,541.1
2,755,541.1

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

รวมเงินอุดหนุน

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

รวมงบลงทุน

0

ัวฉีดดับ พลิงชนิดดามปืน
0

0

มว ดับ พลิง

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

สายสงนาดับ พลิง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

207,000

3,311,188.78

3,311,188.78

0

0

0

476,478

476,478

ปี 2563

90,000

60,000

217,000

4,755,200

4,755,200

110,000

110,000

110,000

957,000

957,000

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

110,000

0

0

0

0

0

3,895,640

3,895,640

110,000

110,000

ปี 2565
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

33,564

0

0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวมค่าตอบแทน

0

795,190.32

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

795,190.32

24,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

216,000

0

555,190.32

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทนพนั งานจาง

งินประจาตาแ นง

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

24,000

216,000

0

592,380

10,050

0

0

0

832,380

832,380

ปี 2563

0

15,000

5,000

10,000

1,731,290

1,731,290

24,000

216,000

60,000

1,431,290

ปี 2564

100 %

0 %

0 %

-50 %

-50 %

0 %

-23.44 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

15,000

5,000

10,000

1,275,830

1,275,830

12,000

108,000

60,000

1,095,830

ปี 2565

นา : 18/74
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0
0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วัสดุ ีฬา

64,277.49
36,016.33
1,450.92

คาไฟฟ้า

คานาประปา คานาบาดาล

คาบริ ารโทรศัพท์

ค่าสาธารณูปโภค

298,403.1

32,899

0

วัสดุ าร ษตร

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

597.2

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

141,580

วัสดุ อสราง

55,541.9

34,114

550

67,785

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

48,388

0

0

0

19,040

422.8

550

63,431

63,114

51,943

10,460

410

2,007.32

32,186.4

74,598.22

246,888.8

ปี 2563

45,000

10,000

5,000

5,000

20,000

5,000

3,000

50,000

120,000

120,000

30,000

30,000

5,000

40,000

190,000

383,000

ปี 2564

0 %

0 %

-47.37 %

-33.33 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-16.67 %

-16.67 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

0

5,000

5,000

20,000

5,000

3,000

50,000

100,000

100,000

50,000

0

5,000

40,000

100,000

318,000

ปี 2565
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1,266,342.19

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,115,700

รวมงบบุคลากร

36,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
2,115,700

225,480

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

38,500

0

งินวิทยฐานะ

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร
1,815,720

471,151.87

รวมงบดาเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

138,634.77

36,890.03

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

2,273,570

2,273,570

26,000

179,260

119,000

0

1,949,310

1,235,946.54

403,566.54

146,217.74

37,425.8

ปี 2563
40,000

3,406,260

3,406,260

36,000

225,360

193,200

67,200

2,884,500

2,434,290

703,000

275,000

ปี 2564

0 %

0 %

21.74 %

0 %

-9.7 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
40,000

3,168,600

3,168,600

36,000

225,360

235,200

67,200

2,604,840

1,843,830

568,000

185,000

ปี 2565
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3,565,965.68

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งินวิทยฐานะ

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

84,000

0

1,460,280

1,450,265.68

รวมงบดาเนินงาน

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

256,995.68

รวมค่าวัสดุ

256,995.68

คาอา าร สริม (นม)

1,193,270
0

รวมค่าใช้สอย

0

1,193,270

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุงานบานงานครัว

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

คาใชจายโครง ารสนับสนุนคาใชจาย าร
บริ ารสถานศึ ษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

101,500

0

1,443,950

3,938,961.86

1,665,391.86

251,121.86

251,121.86

0

1,414,270

0

1,414,270

ปี 2563

235,200

67,200

1,661,280

5,266,150

1,859,890

306,600

306,600

0

1,553,290

150,000

1,403,290

ปี 2564

0 %

0 %

8.24 %

-100 %

100 %

-100 %

6.85 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

235,200

67,200

1,798,200

5,003,390

1,834,790

335,340

0

335,340

1,499,450

0

1,499,450

ปี 2565
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คาใชจายโครง าร ปิดบานวิชา าร

คาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬา ด็ ปฐมวัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

32,248

0

286,526

4,800

0

2,735,155

รวมงบบุคลากร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

2,735,155

140,411

1,050,464

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

117,280

979,830

37,481

59,885

665,450

2,400

0

2,642,560

2,642,560

ปี 2563

0

0

1,295,812

30,000

0

3,176,880

3,176,880

120,600

1,092,600

ปี 2564

0 %

0 %

7.58 %

100 %

0 %

1.95 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

1,394,060

10,000

10,000

3,335,160

3,335,160

120,600

1,113,960

ปี 2565
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0

โครง ารสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถาน
ศึ ษา

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารสง สริม ารมีงานทาใ แ ด็ นั
รียน รือนั ศึ ษาในชวงปิด าร รียน รือ
ชวง วลาวางจา าร รียน

1,403,640

0

0

โครง ารรณรงค์ พื่อป้อง ันยา สพติดใน
สถานศึ ษา

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

990,570

คาใชจายโครง ารสนับสนุนคาใชจาย
บริ ารสถานศึ ษา

โครง ารพัฒนาคร

9,185

คาใชจายโครง ารสง สริมและพัฒนา
ศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน

0

45,811

คาใชจายโครง ารสง สริมพัฒนา าร ด็
ปฐมวัย

โครง ารแขงขัน ีฬา ด็ ปฐมวัย

39,300

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใชจายโครง ารสง สริมนั รียน/นั
ศึ ษาทางานชวงปิด ทอมภาค รียนฤด
รอน(ชวยปฏิบัติงานราช ารตามนโยบาย
ของรัฐบาล)

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

64,200

1,870,986

0

0

0

0

0

0

1,043,970

ปี 2563

0

3,000

20,000

50,000

0

0

0

0

2,665,172

80,000

1,216,360

ปี 2564

-100 %

-1.55 %

100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

3,000

20,000

0

0

0

0

0

2,664,610

0

1,197,550

ปี 2565
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0
23,400

โต๊ะญี่ปุ่น

โต๊ะทางาน

0

0

โต๊ะ

ถัง ็บนาแบบไฟ บอร์ ลาส

0

3,300

ตชันวางรอง ทา

ต ล็ ็บ อ สารแบบ 2 บาน ปิด

3,300

ต ็บ อ สาร
0

5,100

ชันวาง ระ ป๋านั รียน

ต ล็ ็บ อ สารชนิด 2 บาน ลื่อน

5,000

0

21,600

3,076,232.98

รวมงบดาเนินงาน

ชัน ็บแฟ้ม

ครื่องปรับอา าศ

าอี

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

1,667,792.98

1,667,792.98

คาอา าร สริม (นม)

รวมค่าวัสดุ

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุงานบานงานครัว

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

0

0

4,000

0

0

0

16,400

0

0

0

2,600

3,845,675.52

1,972,289.52

1,972,289.52

ปี 2563
0

9,300

0

3,500

0

44,000

21,540

0

0

3,600

5,000

47,000

0

5,287,242

2,592,070

2,592,070

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,090,540

2,415,930

0

2,415,930

ปี 2565
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73,300

0

ครื่องพิมพ์

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

11,600

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ต ย็น

ครื่องตัด ญา

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครื่องวัดอุณ ภมิ

0

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart
TV

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

0

ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

0

ไมค์ลอยถือ-คาด

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องขยาย สียง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครื่องปมนา

ครุภัณฑ์ าร ษตร

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

17,200

65,700

8,900

0

0

200,200

38,315

0

10,800

0

364,115

ปี 2563

4,300

66,000

39,400

0

0

0

0

16,800

0

9,000

269,440

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

21,000

0

0

0

0

21,000

0

0

0

0

0

นา : 25/74
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งินอุด นุนสวนราช าร

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

2,435,800

73,300

0

โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนศนย์พัฒนา
ด็ ล็ บาน อ

รวมงบลงทุน

0

โครง ารปรับปรุงตอ ติม อาคาร รียนศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ชัยสถาน

0

0

โครง ารปรับปรุง ตอ ติม อาคาร รียนศนย์
พัฒนา ด็ ล็ ทศบาลตาบลแมอาย(บาน
ดน)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางทาง ดินพรอม ลังคาไป
องนาของโรง รียนอนุบาล ทศบาลตาบล
แมอาย(บาน ดน)

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

143,000

0

0

0

2,621,080

507,115

143,000

ปี 2563

0

200,000

430,000

100,000

0

999,440

730,000

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

21,000

0

0

0

0

0

นา : 26/74
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13,152,795.85

รวมแผนงานการศึกษา

0
0
220,020

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งินประจาตาแ นง

คาจางล จางประจา

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร
442,620

8,320,487.98

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

2,435,800

0

งินอุด นุนโรง รียนบานสันป่า ียว

รวมงบเงินอุดหนุน

0

งินอุด นุนโรง รียนบานดอนชัย
2,435,800

0

งินอุด นุนโรง รียนไทยรัฐวิทยา 12

รวมเงินอุดหนุน

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งินอุด นุน องรอยตารวจตระ วนชายแดน
ที่ 334

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

0

0

231,060

0

328.17

263,669

14,791,338.92

9,616,430.52

2,621,080

2,621,080

ปี 2563
43,000

244,320

60,000

0

1,667,920

19,990,182

12,289,742

2,826,180

2,826,180

525,000

540,000

1,718,180

ปี 2564

7.47 %

0 %

0 %

-10.9 %

-8 %

2.78 %

2.67 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

43,000

262,560

60,000

0

1,486,060

18,138,920

11,291,700

2,845,000

2,845,000

483,000

555,000

1,764,000

ปี 2565
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คาใชจายโครง ารควบคุมและป้อง ันโรค
อุบัติใ ม

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

คา ชาบาน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

46,392

30,120

0

0

22,920

0

2,281,080

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

2,281,080

135,360

1,483,080

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

คาตอบแทนพนั งานจาง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

24,910

89,931

46,170

0

0

42,570

0

2,052,937.17

2,052,937.17

127,000

1,430,880

ปี 2563

0

100,000

80,000

0

20,000

50,000

0

3,720,400

3,720,400

144,000

1,604,160

ปี 2564

0 %

0 %

100 %

0 %

0 %

100 %

16.67 %

0.48 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

200,000

10,000

20,000

50,000

120,000

3,588,460

3,588,460

168,000

1,611,840

ปี 2565

นา : 28/74
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3,238

คาใชจายโครง ารมีสวนรวมของประชาชน
ใน ารจัด ารขยะชุมชน

0
0

โครง ารป้อง ันควบคุม ารแพรระบาดโรค
ติด ชือไวรัสโคโรนา 2019 รือโควิด-19

โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคที่ ิดจา
ยุง ป็นพา นะ

15,600

โครง ารตรวจสอบคุณภาพนาอุปโภค
บริโภคภายใน ขตพืนที่ ทศบาล
0

0

โครง ารตรวจสอบคุณภาพ นาอุปโภค
บริโภคภายใน ขต พืนที่ ทศบาล

โครง ารปล ตนไม พิ่มพืนที่สี ขียวใน ขต
ทศบาลตาบลแมอาย

0

6,670

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

โครง ารควบคุมและป้อง ันโรคอุบัติใ ม

6,455

คาใชจายโครง ารสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา

0

9,960

คาใชจายโครง ารป้อง ันและควบคุมโรคที่
ิดจา ยุง ป็นพา ะ

คาใชจายโครง ารรณรงค์ ารแ ไข มอ
ควันและไฟป่า

300

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใชจายโครง ารปล ตนไม พิ่มพืนที่สี
ขียวใน ขต ทศบาลตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

1,840

4,600

5,880

2,000

2,460

300

ปี 2564

10,000

20,000

5,000

0

20,000

15,000

65,000

0

0

0

0

0

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

133.33 %

-76.92 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

20,000

5,000

0

20,000

35,000

15,000

0

0

0

0

0

นา : 29/74
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0

โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรค
พิษสุนัขบา

0

วัสดุ ีฬา
26,000
342,006

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

10,000

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

16,000

285,886

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารสง สริมประชาชนลด ารใชสาร
คมียาฆาแมลง

197,271

0

โครง ารรณรงค์ ารแ ไขปญ า มอ ควัน
และไฟป่า

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารมีสวนรวมของประชาชน ใน าร
จัด ารขยะชุมชน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

136,960

0

0

0

0

346,176

31,125

6,900

0

0

4,240

19,985

268,881

ปี 2563

200,000

10,000

0

20,000

15,000

599,000

39,000

10,000

2,000

5,000

2,000

20,000

480,000

ปี 2564

0 %

150 %

0 %

150 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

66.67 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

10,000

20,000

20,000

25,000

515,000

45,000

10,000

5,000

5,000

5,000

20,000

270,000

ปี 2565

นา : 30/74
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0
2,623,086

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

117,875
117,875

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน
117,875

0

รวมเงินอุดหนุน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

รวมงบลงทุน

งินอุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอาย

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0

0

ครื่องพน มอ ควัน

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องพนละอองฝอย

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

0

0

0

0

0

110,300

110,300

110,300

2,399,113.17

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

4,319,400

ปี 2564

0 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

59,000

90,000

100,000

100,000

100,000

4,332,460

80,000

80,000

80,000

149,000

149,000

ปี 2565

นา : 31/74
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บาน
ดอนชัยใต มที่ 2 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บาน
ดอนชัย นือ มที่ 3 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานดอย
แ ว มที่ 1 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานป่า
บง มที่ 2 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานป่า
บงใต มที่ 9 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บาน
มงคลนิมิต มที่ 10 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานแม
แ ลง มที่ 10 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานแม
แ ลง ลวง มที่ 11 ตาบลแมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานชัย
สถาน มที่ 7 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

นา : 32/74
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานสัน
โคง มที่ 6 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานสัน
ตนมวง มที่ 3 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานสัน
ป่า ียว มที่ 4 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานสัน
ผั ละ มที่ 5 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บาน
โ ง นอย มที่ 6 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานโ ง
ลวง มที่ 7 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานใ ม
ป่แช มที่ 4 ตาบลแมอาย

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บาน อ
มที่ 8 ตาบลมะลิ า

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานโฮง
มที่ 8 ตาบลแมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งินอุด นุนคณะ รรม าร มบาน บานแม
อาย ลวง มที่ 5 ตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

นา : 33/74
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0
0
117,875
2,740,961

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

0
0
0
0

รวมงบบุคลากร

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งินอุด นุนสา รับดา นิน ารตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุขใ
คณะ รรม าร มบาน/คณะ รรม าร
ชุมชน จัดทาโครง ารตามพระราชดาริดาน
สาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

220,000

0

0

0

0

0

0

2,729,413.17

330,300

220,000

220,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

4,799,400

480,000

380,000

380,000

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

170,250

170,250

170,250

170,250

6,720

163,530

4,812,460

480,000

380,000

380,000

ปี 2565

นา : 34/74

60

23,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

7,560

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

คา ชาบาน

78,400

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

207,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

1,405,700

234,780

คาจางล จางประจา

รวมงบบุคลากร

67,200

งินประจาตาแ นง

1,405,700

67,200

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

806,520

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

24,000

216,000

246,240

67,200

67,200

852,720

0

27,810

123,800

1,473,360

1,473,360

ปี 2563

40,000

30,000

200,000

2,559,380

2,559,380

24,000

216,000

266,760

67,200

115,200

1,870,220

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 35/74

61

รวมค่าตอบแทน

23,100
25,068.32
0

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
485,688.32

23,130

190,070

วัสดุ อสราง

วัสดุคอมพิว ตอร์

194,460

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

53,648.91

23,830

29,860

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

5,400

89,260

3,300

24,418.91

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

3,300

365,276.49

27,120

0

19,656.49

620

108,215

193,250

16,415

27,177

25,765

1,412

0

154,910

ปี 2563
40,000

572,000

50,000

10,000

30,000

30,000

202,000

200,000

50,000

350,000

135,000

30,000

185,000

310,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 36/74

62

628,597.23

รวมงบดาเนินงาน

0

โต๊ะ

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ลอวัดระยะแบบดิจิตอล
0

0

0

รถขุดตีนตะขาบ

ครุภัณฑ์สารวจ

0

ครื่อง จาะคอน รีต (คอริ่ง) + ครื่องยนต์

ครุภัณฑ์ อสราง

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ตใสแฟ้ม อ สาร

าอี

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

29,900

0

0

60,000

8,000

22,950

4,900

547,363.49

ปี 2563

4,000

4,000

0

10,000

4,000,000

0

0

0

0

1,236,000

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 37/74

63

2,034,297.23

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 49 มที่ 4 ตาบลมะลิ า

อสราง าแพง ันดิน ค.ส.ล. และขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนน ทศบาล ซอย 9/1 ม
ที่ 11 ตาบลแมอาย

อสราง าแพง ันดิน ค.ส.ล. พรอมขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ทศบาล ซอย 35
มที่ 7 ตาบลแมอาย

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

44,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

งานไฟฟ้าและประปา

0

0

ครื่องสารองไฟฟ้า

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องพิมพ์

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

5,790

6,290

0

128,500

304,500

2,158,553.49

137,830

137,830

ปี 2563
0

0

0

0

0

7,805,380

4,010,000

4,010,000

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 38/74

64

อสรางคลองสงนา ค.ส.ล. ลา มืองปง
ถนน ทศบาล ซอย 53/4 มที่ 5 ตาบล
มะลิ า

อสรางคลองสงนา ค.ส.ล. พรอมขยายผิว
จราจร ถนน ทศบาล ซอย 39/13 มที่
2 ตาบลมะลิ า

0

0

312,000

อสรางคลองสงนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 52 (บานอาย านซอมรถ) มที่ 5
ตาบลแมอาย

412,500

132,500

23,000

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางคลองสงนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 35/3 มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 9 มที่ 11 ตาบลแมอาย

อสรางขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนน ทศบาล
58/3 มที่ 8 ตาบลมะลิ า

อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 60 ( นาประปา) มที่ 8
ตาบลมะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

183,000

187,000

0

320,000

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

นา : 39/74

65

อสรางถนนค.ส.ล. ถนน ทศบาลซอย 4/4
มที่ 1 ตาบลแมอาย ชื่อม มที่ 2
ตาบลแมอาย
227,000

0

อสรางถนนค.ส.ล. ถนน ทศบาล ซอย 20
มที่ 2 ตาบลแมอาย

55,000

59,000

364,000

111,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางถนนค.ส.ล. ถนน ทศบาลซอย
56/7 ( อ จาบาน) มที่ 8 ตาบลแมอาย

อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาลซอย
32/1A มที่ 10 ตาบลแมอาย( นาบาน
นาย ลิศ บุญมี)

อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาลซอย
44/1 (ขางวัดบานใ มป่แช) มที่ 4
ตาบลแมอาย

อสรางคลองสงนาค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 35/4 มที่ 6 ตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

78,000

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

นา : 40/74

66

0

0

0

0

0

0

0

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 29/5 มที่ 5 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3 มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3A มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3B มที่ 7 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3D มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3E มที่ 6 ตาบลแมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 29 มที่ 5 ตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

31,500

16,300

82,500

30,000

47,500

30,700

22,300

ปี 2564

17,500

0

0

0

0

0

0

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

นา : 41/74

67

0

0

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 57/12 มที่ 6 ตาบลมะลิ า

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 57/8B มที่ 6 ตาบลมะลิ า

0

0

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 9/7 มที่ 11 ตาบลแมอาย

อสรางพนัง นดิ
ั น ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 39/12 มที่ 9 ตาบลมะลิ า

0

0

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/4 มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 9 มที่ 11 ตาบลแมอาย

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน ทศบาล
ซอย 35/3G มที่ 6 ตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

63,000

15,900

32,500

13,900

12,000

38,500

32,500

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

นา : 42/74

68

0

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 68/1A มที่ 10 ตาบลมะลิ า

0

0

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 44/1 มที่ 4 ตาบลแมอาย

0

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 39/6 มที่ 6 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 39/2 แย คลองสงนา มที่ 7
ตาบลแมอาย

0

0

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 39/1A มที่ 7 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 30 มที่ 3 ตาบลแมอาย

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาล ซอย 68 มที่ 4 ตาบลมะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

100,200

238,800

85,000

81,000

192,000

71,000

138,200

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

นา : 43/74

69

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 6/A มที่ 1 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 21 มที่ 3 ตาบลแมอาย
178,500

0

0

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 16/1 มที่ 2 ตาบลแมอาย

0

0

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 14 มที่ 1 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 60/B มที่ 3 ตาบลมะลิ า

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 58/5 มที่ 8 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 56/5 มที่ 8 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 51 มที่ 5 ตาบลมะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

166,000

208,000

144,000

56,500

98,500

203,500

77,200

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 44/74

70

0
0

โครง าร อสราง าแพง ันดิน ค.ส.ล.ซอย
28 มที่ 3 ตาบลแมอาย

60,000

โครง าร อสราง าแพง ันดิน ถนน
ทศบาลซอย 56/7 มที่ 8 ตาบลแมอาย

อสรางวางทอระบายนาค.ส.ล.พรอม ชาง
2 ขาง ถนน ทศบาลซอย 15 มที่ 3
ตาบลแมอาย

38,000

อสรางวางทอระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 50/2 มที่ 5 ตาบลแมอาย

45,500

106,000

0

33,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อสรางวางทอระบายนา ค.ส.ล. พรอม
ชาง ค.ส.ล. 2 ขาง ถนน ทศบาลซอย 29/1
มที่ 7 ตาบลแมอาย

อสรางราว ันต ถนน ทศบาลซอย 4/2
(ทางไปดอยจะนะ) มที่ 1 ตาบลแมอาย

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. รปตัวย พรอม
ฝาปิด ถนน ทศบาลซอย 42/1 มที่ 4
ตาบลแมอาย(ป้าทองดี)

อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 68/2 มที่ 4 ตาบลมะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

78,800

ปี 2564

200,000

200,000

0

0

0

0

0

0

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 45/74

71

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 69/1 มที่ 4 ตาบล
มะลิ า

โครง าร อสรางคลองสงนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาล ซอย 48 มที่ 4 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 30/1 มที่ 3 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 50/A มที่ 5 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 9 มุที่ 11 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ทศบาล
ซอย 69/2 มที่ 4 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.ถนน ทศบาล
ซอย 69 มที่ 4 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางถัง ็บนา ค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 74 มที่ 7 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางทอ ลี่ยมค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 53 มที่ 9 ตาบลมะลิ า

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 39 มที่ 7 ตาบลแม
อาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

150,000

300,000

45,000

34,200

100,000

72,000

102,000

150,000

9,000

61,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 46/74

72

0
0
0
0

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ซอย
39/1A มที่ 7 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาล ซอย 46 มที่ 4 ต.แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาล ซอย 52 มที่ 5 ตาบลแมอาย

0

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 53/5 พรอมขยายผิว
จราจร มที่ 5 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน
ทศบาล ซอย 53/10 มที่ 5 ตาบลมะลิ
า

0

0

โครง าร อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน
ทศบาล ซอย 1/1 มที่ 1 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนน
ทศบาล ซอย 1/A มที่ 1 ตาบลแมอาย

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 35/3 มที่ 6,7 ตาบลแม
อาย พรอมรือถอน ถนน ดิมและขนทิง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

195,900

0

0

28,000

68,500

51,300

0

ปี 2564

84,600

0

88,000

174,600

0

0

0

300,000

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 47/74

73

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 16/1 มที่ 2 ตาบลแมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.(ไมมี
ฝา)และ มีฝา ถนน ทศบาลซอย 39/13
มที่ 2 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 57/8 มที่ 6 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 65 มที่ 10 ตาบลมะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 39/3 มที่ 2 ตาบลมะลิ
า

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 2 มที่ 1 ตาบลแมอาย

โครง ารปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. ซอย
58 มที่ 8 ตาบลมะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 34/5 มที่ 10 ตาบลแมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 53/5A มที่ 5 ตาบลมะลิ า

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 32/3 มที่ 10 ตาบลแม
อาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

35,000

17,500

180,000

112,600

36,000

142,000

99,000

133,000

172,000

104,400

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นา : 48/74

74

30,500

ปรับปรุงซอมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนน
ทศบาลซอย 53 มที่ 5 ตาบลมะลิ า

2,657,500

รวมงานไฟฟ้าและประปา

วัสดุ อสราง

วัสดุงานบานงานครัว

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

177,800

998,304

998,304

2,657,500

รวมงบลงทุน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2,657,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง
426,000

0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 29/3 มที่ 7 ตาบลแมอาย

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 21/3 มที่ 3 ตาบลแมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

316,500

0

0

0

0

136,600

985,722

985,722

4,269,000

4,269,000

4,269,000

ปี 2563

495,750

0

35,000

26,250

25,000

125,000

1,275,000

1,275,000

3,676,400

3,676,400

3,676,400

ปี 2564

-40 %

4 %

-10.59 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

15,000

130,000

1,140,000

1,140,000

ปี 2565

นา : 49/74

75

1,502,524.92
6,194,322.15

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

คาใชจายโครง ารสง สริม ารจัดทาบัญชี
ครัว รือนใ แ ประชาชนตาม ลั ปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียงจัง วัด ชียงใ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

56,525

10,000

1,502,524.92

รวมงบดาเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

504,220.92

11,400

วัสดุ ครื่องแตง าย

รวมค่าวัสดุ

29,970

257,850.92

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุ าร ษตร

27,200

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุยานพา นะและขนสง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

98,790

0

38,586

7,899,006.87

1,471,453.38

1,471,453.38

485,731.38

22,070

29,990

198,281.38

ปี 2563

30,000

30,000

250,000

100,000

0

110,000

13,316,780

1,835,000

1,835,000

560,000

ปี 2564

0 %

18.18 %

0 %

-50 %

-4 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

15,000

240,000

100,000

0

130,000

1,670,000

1,670,000

1,670,000

530,000

ปี 2565

นา : 50/74

76

0
0
86,512
86,512

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

86,512

รวมงบดาเนินงาน

งินอุด นุนสานั งานพัฒนาชุมชนจัง วัด
ชียงใ ม

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

86,512

0

โครง ารสง สริมและพัฒนาศั ยภาพผสง
อายุ ทศบาลตาบลแมอาย

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารสง สริมและพัฒนาศั ยภาพ ลุม
สตรี ทศบาลตาบลแมอาย

19,987
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร ีฬาผสงอายุ

คาใชจายโครง ารสง สริมอาชีพใ ลุม
ตางๆ ใน ขต ทศบาล

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

53,041

53,041

0

0

0

53,041

53,041

0

0

0

14,455

100,000

0

50,000

50,000

310,000

310,000

0

0

0

310,000

310,000

ปี 2564

100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

30,000

0

50,000

318,000

318,000

8,000

8,000

8,000

310,000

310,000

ปี 2565

นา : 51/74

77

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

โครง ารฝึ ทั ษะ ีฬาสา รับ ด็ และ
ยาวชนใน ขต ทศบาลตาบลแมอาย
0

0

โครง ารคาใชจาย งิน ใน ารแขงขัน ีฬา
ของ องค์ รป ครอง สวนทองถิ่น

รวมงบดาเนินงาน

0

โครง ารแขงขัน ีฬา ประชาชนใน ขต
ทศบาล

0

0

คาใชจายโครง ารจัดทา ิจ รรม ีฬา พื่อ
มวลชน(Challenge Day)

รวมค่าใช้สอย

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาใชจายโครง ารแขงขัน ีฬาประชาชนใน
ขต ทศบาล

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

25,330

25,330

25,330

0

0

0

0

25,330

ปี 2564

50,000

50,000

50,000

0

0

0

10,000

40,000

100 %

100 %

100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

30,000

50,000

0

0

130,000

130,000

130,000

ปี 2565

นา : 52/74

78

0
0
0
0

โครง ารประ พณีถวาย ทียนพรรษาและ
อาสาฬ บชา

โครง ารประ พณียี่ ป็ง

โครง ารประ พณีสง รานต์

27,868

คาใชจายโครง ารประ พณีสง รานต์

โครง ารตั บาตรปีใ ม

19,658

คาใชจายโครง ารประ พณียี่ ป็ง

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

รวมงบบุคลากร

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
0

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

85,255

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

54,940

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

-63.6 %

-50 %

100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

12,000

108,000

373,520

50,000

20,000

10,000

10,000

0

0

493,520

493,520

ปี 2565

นา : 53/74

79

0

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอาย
ตามโครง ารสง สริม ประ พณีสง รานต์
0
0
0
0
0
0
0
0

วัดใน ขต ทศบาลตาบลแมอาย

อุด นุนวัดชัยสถาน

อุด นุนวัดดงสมสุ

อุด นุนวัดดอนชัย

อุด นุนวัดดอยแ ว

อุด นุนวัดนิวาสสถาน

อุด นุนวัดบานใ มปแช

อุด นุนวัดพระธาตุปแช

งินอุด นุนองค์ รประชาชน

10,000

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอาย

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

47,526

รวมงบดาเนินงาน

0
47,526

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าใช้สอย

โครง ารสรงนาพระนางมะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

12,000

0

0

85,255

85,255

0

ปี 2564

8,000

3,000

3,000

8,000

3,000

8,000

3,000

0

10,000

0

81,078

81,078

6,138

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

714.6 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
50,000

8,000

3,000

3,000

8,000

3,000

8,000

3,000

0

10,000

0

140,000

140,000

ปี 2565

นา : 54/74

80

0

อุด นุนสภาวัฒนธรรมอา ภอแมอาย

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอาย

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

10,000

57,526

0

อุด นุนวัดสันผั ละ

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

อุด นุนวัดสันตนมวง

10,000

0

อุด นุนวัดแมอาย ลวง

รวมงบเงินอุดหนุน

0

อุด นุนวัดมาตุ าราม

10,000

0

อุด นุนวัดมงคลสถาน

รวมเงินอุดหนุน

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อุด นุนวัดมงคลนิมิต

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

10,000

97,255

12,000

12,000

0

0

0

0

0

0

0

84,000

84,000

0

3,000

8,000

13,000

8,000

3,000

3,000

0

165,078

ปี 2564

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

40,000

3,000

8,000

13,000

8,000

3,000

3,000

0

757,520

124,000

124,000

ปี 2565

นา : 55/74

81

0
10,000
10,000
10,000
67,526

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอายตาม
โครง ารม รรมไมดอ ไมประดับครังที่
46 ประจาปี 2565

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

0
0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอแมอาย
ตามโครง ารม รรมไมดอ ไมประดับ
ครังที่ 45 ประจาปี 2564

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

132,585

ปี 2563

10,000

10,000

10,000

0

10,000

0

0

225,078

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

30,000

30,000

30,000

0

91,200

1,297,270

917,520

ปี 2565

นา : 56/74

82

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

0

คา ชาบาน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

รวมงบบุคลากร

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

งินประจาตาแ นง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
85,200

185,000

475,000

25,000

40,000

30,000

380,000

1,473,670

1,473,670

ปี 2565

นา : 57/74

83

0
0
0

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วัสดุคอมพิว ตอร์

0
0
0

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

2,787,670

1,314,000

4,000

4,000

620,000

50,000

10,000

30,000

30,000

200,000

250,000

50,000

215,000

ปี 2565

นา : 58/74

84

งบลงทุน

0
0

รวมงบดาเนินงาน

0

รวมค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมงบบุคลากร

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
0

0

คาจางล จางประจา

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

30,000

30,000

30,000

1,528,390

1,528,390

24,000

216,000

280,080

1,008,310

ปี 2565

นา : 59/74

85

0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสราง าแพง นั ดิน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 37/2 มที่ 7 ต.แมอาย

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล
ถนน ทศบาล ซอย 39/4 มที่ 9 ต.มะลิ
า

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 4/2 มที่ 1 ต. แมอาย

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 34 (ทั่ง 2 ฝ่ง) มที่ 10 ต
.แมอาย

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 53 มที่ 5 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 58/1 มที่ 8 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 58/5 มที่ 8 ต.มะลิ า

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสราง าแพง ันดิน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 39 มที่ 7 ต. แมอาย

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

48,000

23,400

64,800

70,000

45,000

89,400

455,000

157,500

นา : 60/74

86

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสรางคลองสงนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 29/1 มที่ 7 ต.แมอาย

โครง าร อสรางคลองสงนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 39/13 มที่ 2 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางคลองสงนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 39/12 มที่ 9 ต.มะลิ
า

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 64 มที่ 3 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 36 มที่ 4 ต. แมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 64/A มที่ 10 ต. มะลิ
า

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 9/3 มที่ 11 ต. แมอาย

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 54/2 มที่ 8 ต.แมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางคลองสงนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 53/4 (ชวงที่ 1) มที่ 5
ต.มะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

220,400

73,500

151,800

192,000

400,800

102,500

240,000

417,200

126,500

นา : 61/74

87

0

0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.ถนน ทศบาล
ซอย 4/2A
มที่ 1 ต. แมอาย

โครง าร อสรางทอ ลี่ยม ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 76 มที่ 7 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 17 มที่ 3 ต. แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 29 มที่ 4 ต. แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 39/13 มที่ 6 ต. แม
อาย

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 57/8 มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 68/2 (ตอราง ดิม) มที่
4 ต. มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 68/3 มที่ 4 ต. มะลิ า

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางถนน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 57/7A มที่ 8 ต.แม
อาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

30,000

98,000

210,000

46,800

410,000

192,500

200,000

120,000

90,000

นา : 62/74

88

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 34/3 มที่ 10 ต. แม
อาย

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 35/4 มที่ 6 ต. แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 37/A มที่ 7 ต. แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 46 มที่ 4 ต. แมอาย

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 57 ( ทัง 2 ฝ่ง ) มที่ 6
ต.มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 58/4 มที่ 8 ต. มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 74/1 มที่ 7 ต.มะลิ า

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 9/1 มที่ 11 ต. แมอาย

โครง าร อสรางราว ันต ถนน ทศบาล
ซอย 9
มที่ 11 ต. แมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางรางระบายนาค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 22 มที่ 2 ต. แมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

70,000

25,000

125,800

120,000

112,000

135,000

47,000

300,000

14,000

200,000

นา : 63/74

89

0

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารขยายผิว
จราจร ตี สนจราจร
พรอมติดตังป้าย ตือนถนน ทศบาลซอย 44
มที่ 4 ต. แมอาย

พรอมติดตังป้าย ตือน ถนน ทศบาลซอย 58
มที่ 8 ต.มะลิ า

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

พรอมติดตังป้าย ตือน ถนน ทศบาลซอย 57
มที่ 7 ถึง มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

พรอมติดตังป้าย ตือน ถนน ทศบาลซอย
53
มที่ 5 ต.มะลิ า

0

0

0

0

โครง าร อสรางอาคาร รียนศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ทศบาลตาบลแมอาย(บาน
ดน)( อง ารศึ ษา)

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง าร อสรางวางทอนา ค.ส.ล.
ถนน ทศบาล ซอย 50 มที่ 5 ต. แมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

80,500

78,600

103,500

153,200

1,200,000

ปี 2565

นา : 64/74

90

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร
พรอม
ติดตังป้าย ตือนพรอม อสรางถนน ค.ส.ล.
ชื่อมถนน อบจ.
ถนน ทศบาลซอย 30 มที่ 3 ต. แมอาย

พรอมติดตังป้าย ตือนถนน ทศบาลซอย 68
มที่ 4
ชื่อม มที่ 10 ต. มะลิ า

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

พรอมติดตังป้าย ตือนถนน ทศบาลซอย 32
มที่ 10 ต. แมอาย

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

พรอมติดตังป้าย ตือน
ถนน ทศบาลซอย 50 มที่ 5 ต. แมอาย

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

พรอมติดตังป้าย ตือน และติดตังฝา ล็
รางระบายนา
ถนน ทศบาลซอย 4/2 มที่ 1 ต.แมอาย

โครง ารถนนปลอดภัยโดย ารตี สนจราจร

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2562

0

0

0

0

0

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

117,000

53,100

33,900

51,540

112,500

นา : 65/74

91

0

0

0

0

0

0

0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 68
มที่ 10 ต. มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 16/4
มที่ 2 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 22/3
มที่ 2 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 22/4
มที่ 2 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 26/1
มที่ 3 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 29
มที่ 5 ต.แมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน
ทศบาลซอย 65
มที่ 10 ต. มะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

14,000

20,000

8,000

8,000

8,000

40,000

30,400

นา : 66/74

92

0

0

0

0

0

0

0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 29/4
มที่ 5 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 29/6
มที่ 5 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 30/2
มที่ 3 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 35/3A
มที่ 6 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 35/3B
มที่ 7 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 35/4B
มที่ 6 ต.แมอาย

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 29/2A
มที่ 7 ต.แมอาย

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

20,000

40,000

16,000

12,000

14,000

14,000

4,000

นา : 67/74

93

0

0

0

0

0

0

0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 41
มที่ 8 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 53/10
มที่ 5 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 53/4
มที่ 5 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/12
มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/13A
มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/15
มที่ 6 ต.มะลิ า

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 39/13A
มที่ 2 ต.มะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

20,000

32,000

16,000

12,000

16,000

16,000

16,000

นา : 68/74

94

0

0

0
0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/2
มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/8B
มที่ 6 ต.มะลิ า

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 9/7
มที่ 11 ต.แมอาย

โครง ารปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.
ถนน ทศบาลซอย 52/3 มที่ 8 ต.แมอาย

0
0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง
0

0

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/18
มที่ 6 ต.มะลิ า

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรุงผิวจราจรถนน ทศบาล
ซอย 57/17
มที่ 6 ต.มะลิ า

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

400,000

50,000

16,000

16,000

8,000

8,000

8,000

8,340,140

8,340,140

ปี 2565

นา : 69/74

95

0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0
0
0

โครง ารสง สริม ารปล ผั ปลอดสารพิษ
างไ ลโควิด-19 ตามแนวปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง

โครง ารสง สริมและพัฒนาศั ยภาพ ษตร
ทศบาลตาบลแมอาย

โครง ารอนุรั ษ์พันธุ รรมพืช อัน นื่องมา
จา พระราชดาริ สม ด็จพระ ทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช ุมารี(อพ.สธ.)
0

0

คาใชจายโครง ารอนุรั ษ์ มล็ดพันธุ์พืช
ศรษฐ ิจ

รวมค่าใช้สอย

0

คาใชจายโครง ารสนับสนุน ารดา นินงาน
ศนย์บริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร
ษตรประจาตาบล

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมงานก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

30,000

0

0

0

20,000

10,000

0

0

100 %

100 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

90,000

10,000

40,000

30,000

0

10,000

12,686,200

9,898,530

ปี 2565

นา : 70/74

96

0
0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร

0

1,282,320

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

1,282,320

108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

1,174,320

0

รวมงบดาเนินงาน

0
0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

รวมค่าวัสดุ

คาตอบแทนพนั งานจาง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานโรงฆ่าสัตว์

แผนงานการพาณิชย์

วัสดุ าร ษตร

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

0

0

0

0

0

33,000

1,306,860

1,306,860

120,000

1,186,860

ปี 2563

40,000

40,000

40,000

10,000

10,000

36,000

1,387,200

1,387,200

120,000

1,267,200

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

10,000

36,000

1,387,200

1,387,200

120,000

1,267,200

100,000

100,000

100,000

ปี 2565

นา : 71/74

97

14,215
199,605
42,034
9,200
120,725
18,955
14,930
28,530
0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุ อสราง

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

วัสดุ าร ษตร

วัสดุ ครื่องแตง าย

วัสดุคอมพิว ตอร์

559,921

168,021

391,900

116,780

รวมค่าใช้สอย

176,940
176,940

ปี 2562

รายจ่ายจริง

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

156,300

2,890

18,860

8,000

27,400

130,944.6

0

31,533

214,075

9,440

188,874

495,952.35

120,052.35

375,900

189,300

ปี 2563
150,000

6,000

30,000

15,000

40,000

234,000

5,000

41,000

270,000

28,000

210,000

600,000

200,000

400,000

186,000

ปี 2564

0 %

-16.67 %

0 %

-12.5 %

-42.74 %

0 %

-2.44 %

-17.78 %

0 %

-47.62 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
150,000

6,000

25,000

15,000

35,000

134,000

5,000

40,000

222,000

28,000

110,000

400,000

0

400,000

186,000

ปี 2565

นา : 72/74

98

0
0

ครื่อง ดนารอน- ย็น

ถังนาไฟ บอร์ ลาส

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

รอ

0

0

ทอพญานาค

ครุภัณฑ์ อสราง

0

0

2,040,409.65

รวมงบดาเนินงาน

ครื่องปมนา

ครุภัณฑ์ าร ษตร

ครื่องพิมพ์

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

738,574.65

รวมค่าสาธารณูปโภค

279,608.94

คานาประปา คานาบาดาล

564,974

0

458,965.71

รวมค่าวัสดุ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

2,750

0

0

0

0

10,000

0

2,039,497.91

719,478.96

249,879.52

469,599.44

634,766.6

ปี 2563
2,000

0

0

0

0

0

0

2,507,000

840,000

340,000

500,000

881,000

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

-35.29 %

-30 %

150 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
5,000

60,600

5,000

37,000

10,000

0

4,300

1,781,000

570,000

220,000

350,000

625,000

ปี 2565

นา : 73/74

99

0
0
3,322,729.65
3,322,729.65
59,978,813.76

รวมงบลงทุน

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

รวมแผนงานการพาณิชย์

รวมทุกแผนงาน

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

โครง ารขุดบอบาบัดนา สียในโรงฆาสัตว์
ทศบาลตาบลแมอาย

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

ครื่อง ติมอา าศบอบาบัดนา สีย

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ปี 2562

รายจ่ายจริง

ครื่องฉีดนาแรงดันสง

ครุภัณฑ์โรงงาน

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 15:49

82,000

72,000

0

72,000

10,000

0

0

67,223,229.52

3,428,357.91

3,428,357.91

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

89,000,000

3,894,200

3,894,200

ปี 2564

100 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

100,000

24,000

89,000,000

3,459,300

3,459,300

291,100

50,200

50,200

0

240,900

ปี 2565

นา : 74/74

100

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพความพิการ
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบี้ยความพิการในเขตเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เงินสำรองจ่าย
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เช่น ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ

25,446,510
25,446,510
25,446,510
450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

51,000 บาท

18,413,400 บาท

3,242,400 บาท

408,000 บาท

921,944 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 45
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 82,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการจราจร ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาชนได้รับโดยตรงตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0313/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ที่เสียชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณีพนักงานจ้างของทุกหน่วยงานของ
เทศบาล ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพกรณีลูกจ้างประจำของเทศบาล
ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ

จำนวน

42,516 บาท

จำนวน

500,000 บาท

จำนวน

1,280,250 บาท

จำนวน

132,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

จำนวน

1,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
6,000 บาท
-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท
-เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
4,500 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
7,200 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

12,341,350
9,697,950
2,848,320
725,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

180,000 บาท

จำนวน

180,000 บาท

จำนวน

207,360 บาท
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาล โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
15,840 บาท
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
12,960 บาท
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
10,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จำนวน

1,555,200 บาท

รวม
จำนวน

6,849,630 บาท
4,600,910 บาท

จำนวน

175,200 บาท

จำนวน

271,200 บาท

จำนวน

586,120 บาท

จำนวน

จำนวน

1,132,200

บาท

84,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลการประเมินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์และการทดสอบ
สมรรถภาพทางการบริหาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายบริหารได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเทศบาล ฯลฯ
2. ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าเบี้ยประกันภัย,ค่าจ้างเหมา
บริการ,ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด,ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา ค่ารับรองสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมในกิจการต่างๆ ของเทศบาล

รวม
รวม

2,386,800 บาท
221,800 บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท

จำนวน

51,800 บาท

รวม

935,000 บาท

จำนวน

450,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท
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2.ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ต่างๆ ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการในการประชุมสภาเทศบาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย
หรือนอกราชอาณาจักรไทยของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหาย ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญ
ของรางวัล ฯลฯ
โครงการ Big Cleaningday
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ Big Cleaningday
เช่น ค่าวัสดุ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 265
ลำดับที่ 6
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท
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โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดจ้างทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดจ้างการจัดทำวีดิโอ ค่าจัดจ้างทำวีดิทัศน์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาล เช่น ค่าจัดจ้างทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดจ้างการจัดทำวีดิโอ ค่าจัดจ้างทำวีดิทัศน์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท
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โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบลในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2553
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 265
ลำดับที่ 7
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายในการฝึกอบรมของ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของที่ระลึก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 264
ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการวันเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 264
ลำดับที่ 5
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบล
แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าพร้อมขา ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน ตลับเมตร ปูน หิน
ทราย ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล
น้ำมันหล่อลื่นฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ผงหมึก แผ่นดิสก์
ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานและสถานที่สาธารณะ
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์
สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาล ในการติดต่อราชการ
ต่างๆ

รวม
จำนวน

725,000 บาท
200,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

65,000 บาท

รวม
จำนวน

505,000 บาท
300,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท
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ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ตามโครงการ
อินเตอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่น ๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

90,000 บาท

รวม
รวม

166,600 บาท
66,600 บาท

จำนวน

22,000 บาท
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการที่ 12
เครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการที่ 42

จำนวน

17,200 บาท
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เครื่องสำรองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการที่ 63
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท จำนวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่าง
น้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ
IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
-โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการที่ 35
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

5,800 บาท

จำนวน

21,600 บาท

รวม

100,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

114

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยลาง ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่อาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 266
ลำดับที่ 9
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง องค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางใน
การประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

4,844,650
3,078,650
3,078,650
2,524,250

บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลังและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ค่าคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
สามัญ

จำนวน

91,200 บาท

จำนวน

103,200 บาท

จำนวน

324,000 บาท

จำนวน

36,000 บาท

รวม
รวม
จำนวน

1,766,000 บาท
228,000 บาท
40,000 บาท

จำนวน

168,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ
ภาษี ค่าจ้างทำเอกสารแนะนำการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริการรับชำระภาษี
นอกสำนักงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 263
ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

รวม

1,303,000 บาท

จำนวน

38,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุและค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แขวนระวางแผนที่ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ส้อม แก้วน้ำ
จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ผงหมึก
แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ฯลฯ

จำนวน

110,000 บาท

จำนวน

945,000 บาท

รวม
จำนวน

235,000 บาท
120,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

90,000 บาท
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จำนวน

199,200
199,200
199,200
199,200

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,895,640
2,375,640
2,375,640
323,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

1,871,880 บาท

จำนวน

180,000 บาท

รวม
รวม
จำนวน

1,410,000 บาท
40,000 บาท
30,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

860,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ
บนท้องถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

จำนวน

400,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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โครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการติดตั้ง
ถังดับเพลิงในพื้นที่ชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับ
อัคคีภัยโดยการติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลแม่อาย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 34
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบล
แม่อาย หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่อายหลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร
ทบทวน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2562 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 260
ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
กิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 261
ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

รวม
จำนวน

510,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

250,000 บาท
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิงฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10
ตำบลแม่อายและหมู่ที่ 3,4,7,8,10 ตำบลมะลิกา ตามโครงการ
ลาดตระเวนเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จำนวน

210,000 บาท

รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท

จำนวน

110,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,843,830
1,275,830
1,275,830
1,095,830

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

108,000 บาท

จำนวน

12,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง ,
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท. ,
ค่าตอบแทนการตรวจการประเมินวิทยฐานะ ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครู และพนักงานจ้าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ กระดานไวท์บอร์ด แผงกั้นห้อง แผงปิดประกาศ แผ่นป้าย
ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติก
น้ำแข็ง ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ไม้
สว่าน ไฟฟ้า ตลับเมตร ไขควง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

รวม
รวม

568,000 บาท
15,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม
จำนวน

318,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายเคมี
ฟอส เข็ม ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ผงหมึก
แผ่นดิสก์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในโรงเรียนอนุบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดตั้งเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมศาสนา
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงเรียนอนุบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จัดตั้งเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมศาสนา
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในโรงเรียนอนุบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จัดตั้งเอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมศาสนา
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 แห่ง

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

รวม
จำนวน

185,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ครูและครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้ได้รับในอัตราเท่าเงินวิทยฐานะ
ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 200 วัน
เป็นจำนวนเงิน 735,000.-บาท เช่น จัดหาอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รวม
รวม
รวม
จำนวน

5,003,390
3,168,600
3,168,600
2,604,840

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

67,200 บาท

จำนวน

235,200 บาท

จำนวน

225,360 บาท

จำนวน

36,000 บาท

รวม
รวม

1,834,790 บาท
1,499,450 บาท

จำนวน

1,499,450 บาท
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 240
ลำดับที่ 1
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท เช่น พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 240
ลำดับที่ 2
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จำนวน 20,000.-บาท เช่น ค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241
ลำดับที่ 3
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 18,000.-บาท ดังนี้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
จำนวน 15,000.-บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ ครูแกนนำ
โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 241
ลำดับที่ 7
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
จำนวน 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ

128

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 242
ลำดับที่ 11
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)
จำนวน 24,000.-บาท เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 241
ลำดับที่ 4
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา จำนวน 50,000.-บาท เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 242
ลำดับที่ 9
8.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 495,250.-บาท ดังนี้
8.1.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษาคนละ
850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 297,500 บาท
8.2.ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 35,000 บาท
8.3.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ
100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 35,000 บาท
8.4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน 52,500 บาท
8.5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ
215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 75,250 บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 242
ลำดับที่ 10
9.เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวน 7,200 บาท เช่น ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
แม่อาย(บ้านเด่น) จำนวน 335,340 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้ได้รับในอัตราเท่าเงินวิทยฐานะ
ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

รวม
จำนวน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

จำนวน

335,340 บาท
335,340 บาท

11,291,700
3,335,160
3,335,160
1,798,200

บาท
บาท
บาท
บาท

67,200 บาท
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เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา
โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 9 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครูผู้ช่วย ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร,ค่าเช่าวัดมาตุการาม,ค่าเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว , ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ฯลฯ

จำนวน

235,200 บาท

จำนวน

1,113,960 บาท

จำนวน

120,600 บาท

รวม
รวม

5,090,540 บาท
10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

2,664,610 บาท

จำนวน

1,394,060 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
โครงการพัฒนาครู
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาครู เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 245
ลำดับที่ 23
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จำนวน 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ ละ 1 คน เช่น
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241
ลำดับที่ 7
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
จังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิด
การเรียนหรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงาน
ทำให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียนหรือช่วงเวลาว่าง
จากการเรียน (ช่วยปฎิบัติงานราชการตามนโยบายรัฐบาล)
เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้าง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว897
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 9
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)
จำนวน 205,800.-บาท เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบอาหารกลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 20
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 102,900.-บาท เช่น ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบอาหาร
กลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 20

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

1,197,550 บาท
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3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแม่อายหลวง จำนวน 102,900.-บาท เช่น ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบอาหาร
กลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 20
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน จำนวน 128,625.-บาท เช่น ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบอาหาร
กลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 20
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 334,425.-บาท เช่น ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบอาหาร
กลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 20
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
จำนวน 289,000.- บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลแม่อาย จำนวน 5 ศูนย์ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ รายละเอียดดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 110,500 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง จำนวน 34,000 บาท
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-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
จำนวน 68,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 34,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน จำนวน 42,500 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 16
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 33,900.บาทให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ สำหรับเด็ก
อายุ 3 - 5 ปี ดังนี้
7.1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 6,000 บาท
7.2.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี รายละเอียด
ดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 6,000 บาท
7.3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 9,000 บาท
7.4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 430บาท/ปี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 12,900 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 246
ลำดับที่ 25
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 38,330 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริมนม
ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแม่อายหลวง จำนวน 38,330 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชัยสถาน จำนวน 47,910 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) จำนวน 76,650 บาท
เช่น จัดซื้ออาหารเสริมนม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12

รวม
จำนวน

2,415,930 บาท
2,415,930 บาท
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5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 124,560 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนชัย จำนวน 239,530 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียน
บ้านสันป่าเหียว จำนวน 220,370 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
8. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 12 จำนวน 804,810 บาท เช่น จัดซื้ออาหารเสริม
นม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
9.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 30 จำนวน 825,440 บาท เช่น จัดซื้ออาหาร
เสริมนม ฯลฯ
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 12
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง
จำนวน 14 เครื่องๆละ 1,500 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็ก จำนวน 5 เครื่อง และใช้งานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย จำนวน 9 เครื่อง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ และซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคา
ที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 15
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 334
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการการศึกษา
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 43,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 262
ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
จังหวัด ด้านเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขและ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

รวม
รวม

21,000 บาท
21,000 บาท

จำนวน

21,000 บาท

รวม
รวม

2,845,000 บาท
2,845,000 บาท

จำนวน

43,000 บาท
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เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12
ตั้งไว้ 1,764,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 40
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดอนชัย
ตั้งไว้ 525,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 251
ลำดับที่ 38
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารี
(โครงการศูนย์ฯ) ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1/2562 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

1,764,000 บาท

จำนวน

555,000 บาท
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เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสันป่าเหียว
ตั้งไว้ 483,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 252
ลำดับที่ 39
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่าย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ลูกจ้างประจำ
จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 13 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จำนวน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

483,000 บาท

4,332,460
3,588,460
3,588,460
1,486,060

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

60,000 บาท

จำนวน

262,560 บาท

จำนวน

1,611,840 บาท

จำนวน

168,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
และเป็นไปตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งของต่าง ๆ เช่นค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาพนักงานจ้าง ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
ต่อใบอนุญาต ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่ม
ผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่าย

รวม
รวม

515,000 บาท
200,000 บาท

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

35,000 บาท
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เนื้อสัตว์และกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อสัตว์ กลุ่มเสี่ยงกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้าที่ 254
ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำอุปโภคบริโภคภายในเขต พื้นที่เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565 ) หน้าที่ 253
ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขต
เทศบาลฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้สอยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 225
ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด-19
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565 ) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้าที่ 226
ลำดับที่ 6
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริม
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

25,000 บาท

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 227
ลำดับที่ 8
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริม
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการส่งเสริมประชาชนลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนลด
การใช้สารเคมียาฆ่าแมลง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 254
ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริม
และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้สอยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้าที่ 254
ลำดับที่ 5
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

145

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆแผงกั้นห้อง ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ
ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ป้ายผ้า ป้ายไวนิล แผ่นพับ เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูลตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นละอองฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละออง
ฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เครื่องยนต์ เบนซิน แบบ 2 จังหวะ
2.ขนาด (กXยXส) ไม่น้อยกว่า 45X34X68 ซม.
3.กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
4.ระบบสตาร์ท/ระบบจุดระเบิด แบบลานกระตุก/คอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์
5.กำลังลมคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 680 ลบ.เมตร/ชม
6.อัตราการไหลของน้ำยาไม่น้อยกว่า 1-6 ลิตร/ชม
7.อัตราความเร็วจานเหวี่ยงน้ำยา 20,000 รอบ/นาที
8.ขนาดถังบรรจุน้ำยา 12 ลิตร
9.มีอะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่อง ดังนี้
(1) หนังสือคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
(2) ชุดเครื่องมือซ่อมที่จำเป็น 1 ชุด
(3) กรวยเติมน้ำยาเคมีและกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเคมีตะแกรง
กรองแบบละเอียด 1 ชุด

รวม
จำนวน

45,000 บาท
20,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

รวม
รวม

149,000 บาท
149,000 บาท

จำนวน

90,000 บาท
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10.เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังที่นำมาเสนอต้องเป็น
เครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตาม
คุณลักษณะได้
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น
ที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้
บริการประชาชนในการควบคุมป้องกันโรค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 13
เครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
การฆ่าเชื้อโรค หรือ การป้องกัน กำจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค
เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำหรับ
เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 12
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย
ตามโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 บาท
-ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่อาย ด่วนที่สุด ที่ ชม 1818/ว 2126
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

59,000 บาท

รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท

จำนวน

80,000 บาท
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดเตรียม
ความพร้อมสถานที่กักกันโรค(Local quarantine) เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 30,000 บาท
-ตามหนังสือทีว่ ่าการอำเภอแม่อาย ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.22/
ว 1329 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น
น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายเคมีฟอส เข็ม ไซริ่ง ถุงมือแพทย์ ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จำนวน

480,000
100,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20

รวม
รวม

380,000 บาท
380,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3
ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 10,000 บาท
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จำนวน 10,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

20,000 บาท
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เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ท1ี่ 0 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11 ตำบล
แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลงหลวง
หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 2

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5
ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตำบล
มะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5
ตำบลมะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4
ตำบลแม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตำบล
มะลิกา จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท
2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จำนวน 10,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

20,000 บาท
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เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 20,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 258
ลำดับที่ 20
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล

จำนวน

รวม
รวม
รวม
จำนวน

จำนวน

20,000 บาท

170,250
170,250
170,250
163,530

บาท
บาท
บาท
บาท

6,720 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถาน , ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ , ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและปรับปรุงสุขาภิบาลบ่อ
ขยะ ,ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ
ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นปูนซีเมนต์ หิน ดิน ทราย เหล็ก
ไม้ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางในฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรเช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ปุ๋ยพันธุ์ไม้ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก
ชุดพ่นหมอกควัน ฯลฯ

รวม
รวม
รวม

1,670,000 บาท
1,670,000 บาท
1,140,000 บาท

จำนวน

1,140,000 บาท

รวม
จำนวน

530,000 บาท
130,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท

จำนวน

240,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรฯ
จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูรฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 234
ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ
ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รวม
รวม
รวม
จำนวน

318,000
310,000
310,000
130,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 234
ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่อง
สักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 235
ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 234
ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ค่าใช้จ่ายโครงการวันปิยมหาราช จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันปิยมหาราช
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ
ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ
การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 223
ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่อาย กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพ การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกีย่ วข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่อาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างให้มีคุณภาพ
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
อำเภอแม่อาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

100,000 บาท

รวม
รวม

8,000 บาท
8,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่แข่งขัน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการค่าใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายเงิน
ในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม
รวม
รวม

130,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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โครงการฝึกทักษะกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล
แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะกีฬาสำหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จำนวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

757,520
493,520
493,520
373,520

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

108,000 บาท

จำนวน

12,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
โครงการตักบาตรปีใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตักบาตรปีใหม่ เช่น
ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา เช่น ค่าวัสดุ ขี้ผึ้ง ค่าเครื่องจตุปัจจัย
ไทยทาน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229
ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม
รวม

140,000 บาท
140,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท
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โครงการประเพณียี่เป็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณียี่เป็ง
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวด
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 229
ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งรถสรงน้ำพระ ค่าของขวัญของ
รางวัล เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนวงดนตรี
ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 230
ลำดับที่ 5
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท
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โครงการสรงน้ำพระนางมะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิธีสรงน้ำพระนาง
มะลิกา เช่น ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229
ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

50,000 บาท

รวม
รวม

124,000 บาท
124,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
อุดหนุนวัดชัยสถาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดชัยสถาน
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดดงส้มสุก
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดดงส้มสุก
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดดงส้มสุก ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดดง
ส้มสุก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของฃ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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อุดหนุนวัดดอนชัย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดดอนชัย
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดดอยแก้ว
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดดอยแก้ว
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ
วัดดอยแก้ว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 6
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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อุดหนุนวัดนิวาสสถาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดนิวาสสถาน
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดบ้านใหม่ปูแช่
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดบ้านใหม่ปูแช่
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดพระธาตุปูแช่
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสรงน้ำ
พระธาตุวัดพระธาตุปูแช่

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 10
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดมงคลนิมิต
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดมงคลนิมิต
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดมงคลสถาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดมงคลสถาน
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

3,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท
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อุดหนุนวัดมาตุการาม
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดมาตุการาม
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดมาตุการาม ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสรงน้ำ
พระธาตุวัดมาตุการาม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 8
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดแม่อายหลวง
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดแม่อายหลวง
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดแม่อายหลวง ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

13,000 บาท
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 11
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดสันต้นม่วง
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดสันต้นม่วง
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดสันต้นม่วง ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันต้นม่วง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 7
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนวัดสันผักหละ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลากภัตต์วัดสันผักหละ
จำนวน 3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

3,000 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตาม
โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2)
พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อายตามโครงการมหกรรมไม้ดอก
ไม้ประดับครั้งที่ 46 ประจำปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น , ด้านเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญจำนวน 3 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่างและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของอปท. ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,787,670
1,473,670
1,473,670
1,297,270

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

91,200 บาท

จำนวน

85,200 บาท

รวม
รวม

1,314,000 บาท
475,000 บาท

จำนวน

380,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลในลำน้ำลำคลอง
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์และรางระบายน้ำ ฯลฯ ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย,ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำสิ่งของ ป้าย เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสวน สาธารณะ
, ค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว แผนที่ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ , ค่าจ้างเหมารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย, ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น พาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แผงกั้นห้อง ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้า,บาลาทส์,
สายไฟฟ้าพร้อมขาฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังหินคลุก ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย
หิน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง สว่านไฟฟ้า ตลับเมตรไขควง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

รวม

215,000 บาท

จำนวน

185,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

รวม
จำนวน

620,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

250,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ป้ายผ้า
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าบริเวณฝายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
บริเวณฝายกลางบ้าน หมู่ที่ 7
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงค่าจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ

จำนวน

10,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

รวม
จำนวน

4,000 บาท
4,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

9,898,530
1,528,390
1,528,390
1,008,310

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน

280,080 บาท

จำนวน

216,000 บาท

จำนวน

24,000 บาท

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39 หมู่ที่ 7
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สูง 1.50 เมตร
ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 17/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 34
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 37/2
หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สูง 2.00 เมตร
ยาว 70.00 เมตรหนา 0.20 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 16 /65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 33
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาล ซอย 39/4
หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า149.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 46/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 80

รวม
รวม

8,340,140 บาท
8,340,140 บาท

จำนวน

157,500 บาท

จำนวน

455,000 บาท

จำนวน

89,400 บาท

181

-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2
หมู่ที่ 1 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราวเหล็กกันตก
สูง 0.80 เมตร ยาว 24.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 2 /65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34
(ทั่ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 10 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตก
ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 23/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 40
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

45,000 บาท

จำนวน

70,000 บาท
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โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53
หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 33/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 57
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/1
หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 43/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 77
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/5
หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 42/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 76
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

64,800 บาท

จำนวน

23,400 บาท

จำนวน

48,000 บาท
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โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53/4
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 23.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 34/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 58
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29/1
หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู
ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตรยาว 68.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร วางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร และรื้อถอน
ถนนเดิม พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 18/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 35
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

126,500 บาท

จำนวน

417,200 บาท
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โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/13
หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 28/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 48
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/12
หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำค.ส.ล.
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 45/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 79
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 64 หมู่ที่ 3
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
668.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 29/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 51

จำนวน

240,000 บาท

จำนวน

102,500 บาท

จำนวน

400,800 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 36 หมู่ที่ 4
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
320.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 7/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 14
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 64/A หมู่ที่ 10
ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
115.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.25 เมตร
ยาว 46.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 47/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 81
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

192,000 บาท

จำนวน

151,800 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/3 หมู่ที่ 11
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
122.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 25/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 45
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 54/2 หมู่ที่ 8
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 86.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล แบบฝาเหล็กกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 19/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 36
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57/7A หมู่ที่ 8
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 21/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 39

จำนวน

73,500 บาท

จำนวน

220,400 บาท

จำนวน

90,000 บาท
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-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 4/2A หมู่ที่ 1
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
200.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 1/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 6/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 76 หมู่ที่ 7
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 38/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 71
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

200,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 17 หมู่ที่ 3
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตรยาว 77.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 5/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 10
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 4
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
จำนวน 2 แห่ง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 10 /65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 21
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

192,500 บาท

จำนวน

410,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39/13
หมู่ที่ 6 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 14/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 29
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57/8
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตรยาว 95.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอนรางเดิม
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 36/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 63
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

46,800 บาท

จำนวน

210,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/2
(ต่อรางเดิม) หมู่ที่ 4 ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 31/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 55
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 68/3
หมู่ที่ 4 ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 30/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 54
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

98,000 บาท

จำนวน

30,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 22
หมู่ที่ 2 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 4/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34/3
หมู่ที่ 10 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 22/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 42
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

200,000 บาท

จำนวน

14,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/4
หมู่ที่ 6 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 13/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 27
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 37/A
หมู่ที่ 7 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 22.00 เมตรหนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9.60 ตารางเมตร รื้อถอนพร้อมขนทิ้ง 12.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 15/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 31
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน

47,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46
หมู่ที่ 4 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.25 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 8/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 16
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 57 (ทั้ง 2 ฝั่ง)
หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 47.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 37/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 64
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

135,000 บาท

จำนวน

112,000 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 58/4
หมู่ที่ 8 ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 41/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 75
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 74/1
หมู่ที่ 7 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 39/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 73
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

120,000 บาท

จำนวน

125,800 บาท
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/1
หมู่ที่ 11 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 26/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 46
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก สูง 0.60 เมตร
ยาว 100.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 27/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 117
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

25,000 บาท

จำนวน

70,000 บาท
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โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 50 หมู่ที่ 5
ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีต หูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้างหัวท้ายพร้อมรื้อถอน
กำแพงกันดิน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 11/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 24
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น) (กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง
ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 3 - 3.5 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 73/65
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 129
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

1,200,000 บาท
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โครงการถนนปลอดภัยโดยการขยายผิวจราจร ตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาล ซอย 44 หมู่ที่ 4 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการขยายผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 82.00 ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 23 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 9/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 19
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 53 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 92.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 21 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 35/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 61
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

153,200 บาท

จำนวน

103,500 บาท
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โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 57 หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 97.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 12 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 40/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 74
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 58 หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 85.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 14 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 44/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 78
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

78,600 บาท

จำนวน

80,500 บาท
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โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
และติดตั้งฝาเหล็กรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 120.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 19 ป้ายและติดตั้งฝารางเหล็ก 1 ฝา
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 3/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 50 หมู่ที่ 5 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 67.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 13 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 12/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 25
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

112,500 บาท

จำนวน

51,540 บาท
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โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาล ซอย 32 หมู่ที่ 10 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 35.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 6 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 24/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 44
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 58.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 9 ป้าย
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 32/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 6/2564 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 56
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

33,900 บาท

จำนวน

53,100 บาท
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โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชือ่ มถนน อบจ. ถนนเทศบาล ซอย 30
หมู่ที่ 3 ต. แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร
(สีเทอร์โมพลาสติก) 110.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน
จำนวน 14 ป้าย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 6/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 12
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 65 หมู่ที่ 10
ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร
พร้อมรื้อถอนถนนเดิม 32.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 48/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 82
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

117,000 บาท

จำนวน

30,400 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย 68
หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.20 เมตร
ยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
33.80 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 13 ท่อน
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 49/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 6/2564 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 83
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 16/4 หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 52/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 89
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 22/3 หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 51/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 88
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 22/4 หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 50/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 87
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 26/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 53/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 90
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 55/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 121
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29/2A หมู่ที่ 7
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 60/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 101
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29/4 หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 56/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 122
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

14,000 บาท

จำนวน

4,000 บาท

จำนวน

14,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29/6 หมู่ที่ 5 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 57/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 124
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 30/2 หมู่ที่ 3 ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 54/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 92
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมู่ที่ 6
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 58/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 95
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

14,000 บาท

จำนวน

12,000 บาท

จำนวน

16,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3B หมู่ที่ 7
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 61/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 102
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/4B หมู่ที่ 6
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 59/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 98
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 39/13A หมู่ที่ 2
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 63/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 108
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

40,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

16,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 41 หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 73/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 109
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 53/10 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 64/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 110
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 65/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 111
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

16,000 บาท

จำนวน

16,000 บาท

จำนวน

12,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/12 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 71/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 120
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/13A หมู่ที่ 6
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 70/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 119
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/15 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 72/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 125
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

16,000 บาท

จำนวน

32,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/17 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 68/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 117
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/18 หมู่ที่ 6
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 69/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 118
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/2 หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 67/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 116
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท

จำนวน

8,000 บาท
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 57/8B หมู่ที่ 6
ต.มะลิกา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 66/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 114
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 9/7 หมู่ที่ 11
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
ตามสภาพพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 62/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 106
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน

16,000 บาท

จำนวน

16,000 บาท
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โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52/3 หมู่ที่ 8
ต.แม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
พร้อมรื้อถอนขนทิ้ง 70.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 20/65
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 37
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุน
การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 224
ลำดับที่ 6

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท

รวม
รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท
90,000 บาท

จำนวน

10,000 บาท

212

-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ห่างไกลโควิด-19 ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ห่างไกลโควิด - 19 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมการฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตำบลแม่อาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรเทศบาลตำบลแม่อาย กิจกรรมการฝึกอบรม
การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) กิจกรรมการฝึกอบรม
การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที่ 224
ลำดับที่ 4
-สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก
และสัตว์น้ำ ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

จำนวน

10,000 บาท

รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

จำนวน

3,459,300
1,387,200
1,387,200
1,267,200

บาท
บาท
บาท
บาท

120,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ สัตวแพทย์ หรือบุคลากรผู้มีวุฒิ
การศึกษาในการตรวจโรคสัตว์ และซากสัตว์สุกร เป็นรายเดือน
ฯลฯ ในโรงฆ่าสัตว์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ และชำแหละเนื้อสัตว์
จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
น้ำแข็ง ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ตลับโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ กริ่ง
โทรศัพท์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น มีด ถุงพลาสติก ถุงขยะ
ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ตะกร้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ในโรงฆ่าสัตว์ ให้อยู่ในสภาพดี เช่น สี กระเบื้อง ก๊อกน้ำ
สายส่งน้ำ ลูกบิดประตู ท่อขนาดต่าง ๆ อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

รวม
รวม

1,781,000 บาท
186,000 บาท

จำนวน

36,000 บาท

จำนวน

150,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จำนวน

400,000 บาท

รวม
จำนวน

625,000 บาท
110,000 บาท

จำนวน

28,000 บาท

จำนวน

222,000 บาท

จำนวน

40,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน
ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ก๊าซเชื้อเพลิง
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น คลอรีน น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือ
หมวก ผ้ากันเปื้อนผ้าปิดจมูก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์และที่สาธารณะ ฯลฯ
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ อาคารสถานที่
ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

จำนวน

5,000 บาท

จำนวน

134,000 บาท

จำนวน

35,000 บาท

จำนวน

15,000 บาท

จำนวน

25,000 บาท

จำนวน

6,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท

รวม
จำนวน

570,000 บาท
350,000 บาท

จำนวน

220,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
รายการที่ 42
ครุภัณฑ์การเกษตร
ท่อพญานาค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อพญานาค จำนวน 1 ท่อน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม
รวม

291,100 บาท
240,900 บาท

จำนวน

4,300 บาท

จำนวน

10,000 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รอกโซ่ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ุคุณลักษณะพื้นฐาน
- ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม
- ติดตั้งรีโมทควบคุม ขึ้น-ลง
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสัตว์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกดน้ำร้อน-เย็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น สแตนเลส (ถังคว่ำ)
สแตนดาร์ด จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โครงสร้างใช้สแตนเลสเกรด A
- มีมาตรฐาน ISO 9002
- การใช้กระแสไฟฟ้า : 220V. /50Hz. / 60 Hz.
- Compressors : 79 วัตด์: 1/10 แรงม้า
- การทำน้ำเย็น/ชั่วโมง : 4 ลิตร/ 1 แกลลอน
- การทำน้ำร้อน 2 ลิตร ต่อ 30 นาที
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
- รับประกัน ระบบความเย็น ความร้อน 1 ปี
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสัตว์

จำนวน

37,000 บาท

จำนวน

5,000 บาท
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ถังน้ำไฟเบอร์กลาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ใบๆละ
10,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่าความจุ 2,500 ลิตร
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.ราคาไม่รวมขาตั้ง และค่าติดตั้ง
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2563 ลำดับที่ 10.10 หน้า 25 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป หน้า 83 เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-แรงดันไม่น้อยกว่า 100 บาร์
-เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงานหนัก สำหรับงานอุตสาหกรรม
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสัตว์
เครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท
-เครื่องเติมอากาศแบบAEROJET (Aerojet 2hp.220v.)
-มอเตอร์ 2 แรงม้า
-กำลังไฟ220V
-ทุ่นพลาสติกรูปตัวยู ฉีดโฟมด้านในย่อยแบบไฮดรอริกแกน เพลา
และใบพัดเป็นสแตนเลส
-รวมค่าขนส่ง
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ใน
งานโรงฆ่าสัตว์

จำนวน

60,600 บาท

จำนวน

24,000 บาท

จำนวน

100,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคาร
โรงฆ่าสัตว์

รวม

50,200 บาท

จำนวน

50,200 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

2,000
1,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา
500,000

2,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

42,516

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ ช.ค.บ.

รายจายตามข้อผูกพัน
132,000

18,413,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินชวยพิเศษ

408,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

921,944

เงินสารองจาย
3,242,400

450,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบี้ยยังชีพความพิการ

51,000

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 1/62
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งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

18,413,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,000
1,000

เงินชวยคาทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินชวยคาทาศพลูกจ้าง
ประจา

500,000

2,000

เงินชวยคาทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

42,516

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บานาญ ช.ค.บ.

รายจายตามข้อผูกพัน

132,000

408,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินชวยพิเศษ

3,242,400

921,944

เงินสารองจาย

เบี้ยยังชีพความพิการ

450,000

รวม

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

แผนงานการ
พาณิชย์
51,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงาน

น้า : 2/62
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งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

586,120

คาจ้างลูกจ้างประจา

เงินประจาตาแ นง

374,400

7,324,360

725,760

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

207,360

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

1,456,200

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

1,555,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

323,760

1,871,880

60,000

5,498,870

1,447,320

60,000

1,486,060

1,611,840

262,560

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

180,000

1,280,250

แผนงานงบกลาง

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ก
.บ.ท.

แผนงาน

163,530

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 3/62
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งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

เงินประจาตาแ นง

373,520

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

85,200

2,305,580

216,000

108,000

1,267,200

725,760

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

207,360

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

579,600

17,475,680

7,978,440

1,128,760

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

280,080

1,555,200

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจา

180,000

รวม

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

แผนงานการ
พาณิชย์

1,280,250

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ก
.บ.ท.

แผนงาน

น้า : 4/62
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งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

488,000

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

945,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
71,800

60,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000

266,400

10,000

30,000

180,000

1,394,060

10,000

10,000

5,000

470,400

168,600

134,400

100,000

10,000

120,000

50,000

20,000

168,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

248,000

แผนงานงบกลาง

คาเชาบ้าน

เงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

แผนงาน

6,720

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,140,000

130,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 5/62
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งบบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
185,000

400,000

3,707,060

180,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

156,800

945,000

55,000

606,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

36,000

380,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

335,000

30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
150,000

308,000

792,600

40,000

120,000

498,720

รวม

คาเชาบ้าน

24,000

แผนงานการ
พาณิชย์

470,400

12,000

91,200

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินวิทยฐานะ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

แผนงาน

น้า : 6/62
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210,000
10,000
10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

คาใช้จายอื่น ๆ

โครงการ Big
Cleaningday

10,000

50,000

50,000

1,499,450

15,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

200,000

แผนงานงบกลาง

คาใช้จายโครงการ
สารวจปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษา

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนการดาเนินงานศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

คาใช้จายโครงการสง
เสริมอาชีพใ ้กลุมตางๆ
ในเขตเทศบาล

คาใช้จายโครงการ
บริการรับชาระภาษีนอก
สานักงาน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 7/62
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

10,000
10,000

โครงการ Big
Cleaningday

355,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

คาใช้จายอื่น ๆ

200,000

คาใช้จายโครงการ
สารวจปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล
30,000

1,499,450

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริ ารสถานศึกษา

10,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนการดาเนินงานศูนย์
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
10,000

50,000

รวม

คาใช้จายโครงการสง
เสริมอาชีพใ ้กลุมตางๆ
ในเขตเทศบาล

แผนงานการ
พาณิชย์

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาใช้จายโครงการ
บริการรับชาระภาษีนอก
สานักงาน

แผนงาน

น้า : 8/62
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400,000

200,000

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบภัย ณ จุดเกิด
เ ตุบนท้องถนนโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบสาธารณภัย

50,000

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานเทศบาล

35,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการคาใช้จายเงิน
ในการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคอุบัติใ ม

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนในเขต
เทศบาล

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 9/62

228

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
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50,000

20,000

50,000

400,000

200,000

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานเทศบาล

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบภัย ณ จุดเกิด
เ ตุบนท้องถนนโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการชวยเ ลือผู้
ประสบสาธารณภัย

30,000

30,000

รวม

โครงการคาใช้จายเงิน
ในการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง สวน
ท้องถิ่น

แผนงานการ
พาณิชย์

35,000

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคอุบัติใ ม

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนในเขต
เทศบาล

แผนงาน

น้า : 10/62
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการประเพณียี่เป็ง

โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬ บูชา

โครงการประชาคม มู
บ้านและประชาคม
ตาบล

โครงการตักบาตรปีใ ม

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้าอุปโภค
บริโภคภายในเขต พื้นที่
เทศบาล

โครงการชุมชน
ปลอดภัยป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยการ
ติดตั้งถังดับเพลิงใน
พื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

20,000

20,000

5,000

20,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 11/62
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20,000
50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลตาบลแมอาย

10,000

10,000

โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาและ
อาสาฬ บูชา

5,000

50,000

20,000

20,000

โครงการประชาคม มู
บ้านและประชาคม
ตาบล

10,000

โครงการตักบาตรปีใ ม
10,000

20,000

รวม

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้าอุปโภค
บริโภคภายในเขต พื้นที่
เทศบาล

แผนงานการ
พาณิชย์

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการชุมชน
ปลอดภัยป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยการ
ติดตั้งถังดับเพลิงใน
พื้นที่ชุมชน/วัด ในเขต
เทศบาล

แผนงาน

น้า : 12/62
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการพัฒนาครู

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลตาบล
แมอาย ลักสูตรจัดตั้ง
และ ลักสูตรทบทวน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลแมอาย

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สา รับเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตาบลแม
อาย

โครงการป้องกันควบคุม
การแพรระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รือโควิด-19

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

20,000

20,000

50,000

80,000

20,000

20,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 13/62
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50,000

20,000
20,000

20,000

โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

80,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลตาบล
แมอาย ลักสูตรจัดตั้ง
และ ลักสูตรทบทวน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาเทศบาล
ตาบลแมอาย

50,000

50,000

รวม

โครงการฝึกทักษะกีฬา
สา รับเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตาบลแม
อาย

แผนงานการ
พาณิชย์

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการป้องกันควบคุม
การแพรระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รือโควิด-19

แผนงาน

น้า : 14/62
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โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
างไกลโควิด-19 ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาลตาบล
แมอาย

โครงการวันเทศบาล

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และ ลดอุบัติเ ตุทาง
ถนน

200,000

5,000

20,000

3,000

20,000

โครงการรณรงค์การ
แก้ไขปัญ า มอกควัน
และไฟป่า

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

25,000

แผนงานงบกลาง

โครงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการ
จัดการขยะชุมชน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 15/62

234

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

30,000

30,000

5,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการสงเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
างไกลโควิด-19 ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

200,000

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และ ลดอุบัติเ ตุทาง
ถนน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเทศบาลตาบล
แมอาย

20,000

รวม

โครงการรณรงค์การ
แก้ไขปัญ า มอกควัน
และไฟป่า

แผนงานการ
พาณิชย์

25,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการ
จัดการขยะชุมชน

แผนงาน

น้า : 16/62

235

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการสรงน้าพระนาง
มะลิกา

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริ ารสถานศึกษา

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตร
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีเทศบาลตาบลแม
อาย

โครงการสงเสริม
ประชาชนลดการใช้สาร
เคมียาฆาแมลง

โครงการสงเสริมการมี
งานทาใ ้แกเด็กนัก
เรียน รือนักศึกษาใน
ชวงปิดการเรียน รือ
ชวงเวลาวางจากการ
เรียน

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

1,197,550

50,000

20,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

30,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 17/62

236

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

1,197,550
50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริ ารสถานศึกษา

โครงการสรงน้าพระนาง
มะลิกา
50,000

100,000

40,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตร
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลแมอาย

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีเทศบาลตาบลแม
อาย
40,000

20,000

รวม

โครงการสงเสริม
ประชาชนลดการใช้สาร
เคมียาฆาแมลง

แผนงานการ
พาณิชย์

50,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสงเสริมการมี
งานทาใ ้แกเด็กนัก
เรียน รือนักศึกษาใน
ชวงปิดการเรียน รือ
ชวงเวลาวางจากการ
เรียน

แผนงาน

น้า : 18/62

237

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

35,000
55,000
205,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง

210,000

250,000

5,000

2,851,270

5,000

5,000

5,000

10,000

30,000

5,000

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
155,000

40,000

20,000

10,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

5,000

แผนงานงบกลาง

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสร้าง

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแมอาย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อพ
.สธ.

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

240,000

130,000

30,000

15,000

15,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 19/62

238

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

134,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

30,000

222,000

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

25,000

6,000

15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

10,000

40,000

5,000

50,000

200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสร้าง

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแมอาย

864,000

3,263,270

55,000

55,000

215,000

251,000

5,000

45,000

345,000

20,000

10,000

10,000

รวม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อพ
.สธ.

แผนงานการ
พาณิชย์

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

แผนงาน

น้า : 20/62

239

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

15,000
50,000
90,000
300,000

คาบริการโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า

เครื่องกดน้าร้อน-เย็น

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์กอสร้าง

50,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

100,000

40,000

5,000

40,000

100,000

320,000

วัสดุสานักงาน

3,000
20,000

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

110,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

20,000

100,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
40,000

แผนงานงบกลาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 21/62

240

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

เครื่องกดน้าร้อน-เย็น

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์การเกษตร

5,000

5,000

754,000

คาไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กอสร้าง

130,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
350,000

50,000

คาบริการไปรษณีย์

4,000

20,000

310,000

600,000

155,000

298,000

318,000

รวม

คาบริการโทรศัพท์

220,000

110,000

วัสดุสานักงาน

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

35,000

5,000

28,000

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
50,000

250,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน

น้า : 22/62

241

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

รอก

ทอพญานาค

ถังน้าไฟเบอร์กลาส

เครื่องสารองไฟฟ้า

เครื่องวัดอุณ ภูมิ

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์
21,000

100,000

21,600

5,800

59,000

เครื่องพน มอกควัน
17,200

22,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

90,000

แผนงานงบกลาง

เครื่องพนละอองฝอย

เครื่องเติมอากาศบอ
บาบัดน้าเสีย

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 23/62

242

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

4,300

เครื่องพิมพ์

400,000

17,200

เครื่องพิมพ์

37,000

รอก

คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

50,200

10,000

ทอพญานาค

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

60,600

60,600

ถังน้าไฟเบอร์กลาส

550,200

21,600

37,000

10,000

5,800

เครื่องสารองไฟฟ้า

21,000

59,000

เครื่องพน มอกควัน

เครื่องวัดอุณ ภูมิ

90,000

เครื่องพนละอองฝอย

4,300

100,000

เครื่องเติมอากาศบอ
บาบัดน้าเสีย
100,000

24,000

24,000

รวม

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

แผนงานการ
พาณิชย์
22,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

แผนงาน

น้า : 24/62

243

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 53
มูที่ 5 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 34
ทั่ง 2 ฝั่ง มูที่ 10 ต
.แมอาย

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 4/2
มูที่ 1 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนเทศบาล ซอย
39/4 มูที่ 9 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างกาแพง
กันดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 37/2
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการกอสร้างกาแพง
กันดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 39
มูที่ 7 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 25/62

244

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

70,000

64,800

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 34
ทั่ง 2 ฝั่ง มูที่ 10 ต
.แมอาย

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 53
มูที่ 5 ต.มะลิกา

89,400

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนเทศบาล ซอย
39/4 มูที่ 9 ต.มะลิกา

45,000

455,000

โครงการกอสร้างกาแพง
กันดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 37/2
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 4/2
มูที่ 1 ต. แมอาย

157,500

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างกาแพง
กันดิน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 39
มูที่ 7 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

64,800

70,000

45,000

89,400

455,000

157,500

รวม

น้า : 26/62

245

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย
39/13 มูที่ 2 ต.มะลิ
กา

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 29/1
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 53/4
ชวงที่ 1 มูที่ 5 ต
.มะลิกา

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/5 มูที่ 8 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/1 มูที่ 8 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 27/62

246

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

23,400

48,000

126,500

417,200

240,000

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/5 มูที่ 8 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 53/4
ชวงที่ 1 มูที่ 5 ต
.มะลิกา

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 29/1
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย
39/13 มูที่ 2 ต.มะลิ
กา

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/1 มูที่ 8 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

48,000

23,400

240,000

417,200

126,500

รวม

น้า : 28/62

247

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/3
มูที่ 11 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
64/A มูที่ 10 ต. มะลิ
กา

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 36
มูที่ 4 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 64
มูที่ 3 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
39/12 มูที่ 9 ต.มะลิ
กา

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 29/62

248

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

102,500

400,800

192,000

151,800

73,500

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 64
มูที่ 3 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 36
มูที่ 4 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
64/A มูที่ 10 ต. มะลิ
กา

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/3
มูที่ 11 ต. แมอาย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
39/12 มูที่ 9 ต.มะลิ
กา

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

73,500

151,800

192,000

400,800

102,500

รวม

น้า : 30/62

249

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 29
มูที่ 4 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 17
มูที่ 3 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างทอเ ลี่
ยม ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 76
มูที่ 7 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย
4/2A
มูที่ 1 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
57/7A มูที่ 8 ต.แม
อาย

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
54/2 มูที่ 8 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 31/62

250

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

192,500

410,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 17
มูที่ 3 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 29
มูที่ 4 ต. แมอาย

120,000

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.ถนนเทศบาล ซอย
4/2A
มูที่ 1 ต. แมอาย

200,000

90,000

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
57/7A มูที่ 8 ต.แม
อาย

โครงการกอสร้างทอเ ลี่
ยม ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 76
มูที่ 7 ต.มะลิกา

220,400

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างถนน ค
.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
54/2 มูที่ 8 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

410,000

192,500

200,000

120,000

90,000

220,400

รวม

น้า : 32/62

251

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 22
มูที่ 2 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 68/3
มูที่ 4 ต. มะลิกา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 68/2
ตอรางเดิม มูที่ 4 ต.
มะลิกา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
57/8 มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
39/13 มูที่ 6 ต. แม
อาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 33/62

252

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

46,800

210,000

98,000

30,000

200,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
57/8 มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 68/2
ตอรางเดิม มูที่ 4 ต.
มะลิกา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 68/3
มูที่ 4 ต. มะลิกา

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 22
มูที่ 2 ต. แมอาย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
39/13 มูที่ 6 ต. แม
อาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

46,800

200,000

30,000

98,000

210,000

รวม

น้า : 34/62

253

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 57
ทั้ง 2 ฝั่ง มูที่ 6 ต
.มะลิกา

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 46
มูที่ 4 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
37/A มูที่ 7 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
35/4 มูที่ 6 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
34/3 มูที่ 10 ต. แม
อาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 35/62

254

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

14,000

300,000

47,000

135,000

112,000

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
35/4 มูที่ 6 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
37/A มูที่ 7 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 46
มูที่ 4 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 57
ทั้ง 2 ฝั่ง มูที่ 6 ต
.มะลิกา

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
34/3 มูที่ 10 ต. แม
อาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

14,000

112,000

135,000

47,000

300,000

รวม

น้า : 36/62

255

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการกอสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลแม
อาย บ้านเดน กองการ
ศึกษา

โครงการกอสร้างวางทอ
น้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 50
มูที่ 5 ต. แมอาย

มูที่ 11 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างราวกัน
ตกถนนเทศบาลซอย 9

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/1
มูที่ 11 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
74/1 มูที่ 7 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/4 มูที่ 8 ต. มะลิกา

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 37/62
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

25,000

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 9/1
มูที่ 11 ต. แมอาย

50,000

1,200,000

โครงการกอสร้างวางทอ
น้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย 50
มูที่ 5 ต. แมอาย

โครงการกอสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลแม
อาย บ้านเดน กองการ
ศึกษา

มูที่ 11 ต. แมอาย

70,000

125,800

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
74/1 มูที่ 7 ต.มะลิกา

โครงการกอสร้างราวกัน
ตกถนนเทศบาลซอย 9

120,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการกอสร้างรางระ
บายน้าค.ส.ล.
ถนนเทศบาล ซอย
58/4 มูที่ 8 ต. มะลิกา

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

1,200,000

50,000

70,000

25,000

125,800

120,000

รวม

น้า : 38/62

257

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 58
มูที่ 8 ต.มะลิกา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 57
มูที่ 7 ถึง มูที่ 6 ต
.มะลิกา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 53
มูที่ 5 ต.มะลิกา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการขยายผิวจราจร
ตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 44
มูที่ 4 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 39/62
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

78,600

80,500

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 58
มูที่ 8 ต.มะลิกา

103,500

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 53
มูที่ 5 ต.มะลิกา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 57
มูที่ 7 ถึง มูที่ 6 ต
.มะลิกา

153,200

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการขยายผิวจราจร
ตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 44
มูที่ 4 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

80,500

78,600

103,500

153,200

รวม

น้า : 40/62
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 68
มูที่ 4
เชื่อม มูที่ 10 ต. มะลิ
กา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 32
มูที่ 10 ต. แมอาย

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 50 มู
ที่ 5 ต. แมอาย

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
และติดตั้งฝาเ ล็กราง
ระบายน้า
ถนนเทศบาลซอย 4/2
มูที่ 1 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 41/62
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

33,900

53,100

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 68
มูที่ 4
เชื่อม มูที่ 10 ต. มะลิ
กา

51,540

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 50 มู
ที่ 5 ต. แมอาย

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
ถนนเทศบาลซอย 32
มูที่ 10 ต. แมอาย

112,500

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือน
และติดตั้งฝาเ ล็กราง
ระบายน้า
ถนนเทศบาลซอย 4/2
มูที่ 1 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

53,100

33,900

51,540

112,500

รวม

น้า : 42/62
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 22/3
มูที่ 2 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 16/4
มูที่ 2 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 68
มูที่ 10 ต. มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 65
มูที่ 10 ต. มะลิกา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อม
ติดตั้งป้ายเตือนพร้อม
กอสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมถนน อบจ.
ถนนเทศบาลซอย 30 มู
ที่ 3 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 43/62
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สร้าง
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วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

40,000

8,000

8,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 16/4
มูที่ 2 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 22/3
มูที่ 2 ต.แมอาย

30,400

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 65
มูที่ 10 ต. มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย 68
มูที่ 10 ต. มะลิกา

117,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการถนนปลอดภัย
โดยการตีเส้นจราจร
พร้อม
ติดตั้งป้ายเตือนพร้อม
กอสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมถนน อบจ.
ถนนเทศบาลซอย 30 มู
ที่ 3 ต. แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์

8,000

8,000

40,000

30,400

117,000

รวม

น้า : 44/62
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สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/6
มูที่ 5 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/4
มูที่ 5 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/2A
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29
มูที่ 5 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 26/1
มูที่ 3 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 22/4
มูที่ 2 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 45/62
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วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

14,000

14,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/4
มูที่ 5 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/6
มูที่ 5 ต.แมอาย

14,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29
มูที่ 5 ต.แมอาย

4,000

20,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 26/1
มูที่ 3 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/2A
มูที่ 7 ต.แมอาย

8,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 22/4
มูที่ 2 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์
รวม

14,000

14,000

4,000

14,000

20,000

8,000

น้า : 46/62
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โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 41
มูที่ 8 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 39/13A
มูที่ 2 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/4B
มูที่ 6 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3B
มูที่ 7 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3A
มูที่ 6 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 30/2
มูที่ 3 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 47/62
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16,000

16,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 39/13A
มูที่ 2 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 41
มูที่ 8 ต.มะลิกา

40,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3B
มูที่ 7 ต.แมอาย

20,000

16,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3A
มูที่ 6 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/4B
มูที่ 6 ต.แมอาย

12,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 30/2
มูที่ 3 ต.แมอาย

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์
รวม

16,000

16,000

20,000

40,000

16,000

12,000

น้า : 48/62
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/17
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/15
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/13A
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/12
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 53/4
มูที่ 5 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 53/10
มูที่ 5 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 49/62
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

8,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/15
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/17
มูที่ 6 ต.มะลิกา

16,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/12
มูที่ 6 ต.มะลิกา

32,000

12,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 53/4
มูที่ 5 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/13A
มูที่ 6 ต.มะลิกา

16,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 53/10
มูที่ 5 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์
รวม

8,000

20,000

32,000

16,000

12,000

16,000

น้า : 50/62
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุด นุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงสะ
พาน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 52/3
มูที่ 8 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 9/7
มูที่ 11 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/8B
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/2
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/18
มูที่ 6 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

50,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 51/62
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

8,000

16,000

16,000

50,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/2
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/8B
มูที่ 6 ต.มะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 9/7
มูที่ 11 ต.แมอาย

โครงการปรับปรุงสะ
พาน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 52/3
มูที่ 8 ต.แมอาย

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุด นุนสวนราชการ

8,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนเทศบาล
ซอย 57/18
มูที่ 6 ต.มะลิกา

แผนงาน
แผนงานการ
พาณิชย์
รวม

50,000

50,000

16,000

16,000

8,000

8,000

น้า : 52/62
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอนชัยเ นือ มูที่ 3
ตาบลแมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอยแก้ว มูที่ 1 ตาบล
แมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ป่าบง มูที่ 2 ตาบล
มะลิกา

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอนชัยใต้ มูที่ 2
ตาบลแมอาย

110,000

43,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ชัยสถาน มูที่ 7 ตาบล
มะลิกา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน

เงินอุด นุนกองร้อย
ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 53/62
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอยแก้ว มูที่ 1 ตาบล
แมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ป่าบง มูที่ 2 ตาบล
มะลิกา

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอนชัยใต้ มูที่ 2
ตาบลแมอาย

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ชัยสถาน มูที่ 7 ตาบล
มะลิกา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ดอนชัยเ นือ มูที่ 3
ตาบลแมอาย

110,000

รวม

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน

แผนงานการ
พาณิชย์

43,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนกองร้อย
ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 334

แผนงาน

น้า : 54/62
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมอาย ลวง มูที่ 5
ตาบลแมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันโค้ง มูที่ 6 ตาบล
มะลิกา

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมแ ลง มูที่ 10
ตาบลแมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมแ ลง ลวง มูที่ 11
ตาบลแมอาย

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
มงคลนิมิต มูที่ 10
ตาบลมะลิกา

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ป่าบงใต้ มูที่ 9 ตาบล
มะลิกา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 55/62

274

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมอาย ลวง มูที่ 5
ตาบลแมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันโค้ง มูที่ 6 ตาบล
มะลิกา

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมแ ลง มูที่ 10
ตาบลแมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
แมแ ลง ลวง มูที่ 11
ตาบลแมอาย

20,000

รวม

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
มงคลนิมิต มูที่ 10
ตาบลมะลิกา

แผนงานการ
พาณิชย์

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ป่าบงใต้ มูที่ 9 ตาบล
มะลิกา

แผนงาน

น้า : 56/62
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โ ้ง ลวง มูที่ 7 ตาบล
แมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ใ มปู่แช มูที่ 4 ตาบล
แมอาย

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันผัก ละ มูที่ 5
ตาบลมะลิกา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โ ้ง น้อย มูที่ 6
ตาบลแมอาย

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันป่าเ ียว มูที่ 4
ตาบลมะลิกา

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันต้นมวง มูที่ 3
ตาบลมะลิกา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

น้า : 57/62
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

20,000

20,000

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โ ้ง ลวง มูที่ 7 ตาบล
แมอาย

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
ใ มปู่แช มูที่ 4 ตาบล
แมอาย

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันผัก ละ มูที่ 5
ตาบลมะลิกา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โ ้ง น้อย มูที่ 6
ตาบลแมอาย

20,000

รวม

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันป่าเ ียว มูที่ 4
ตาบลมะลิกา

แผนงานการ
พาณิชย์

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
สันต้นมวง มูที่ 3
ตาบลมะลิกา

แผนงาน

น้า : 58/62

277

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564 10:07:31

483,000

เงินอุด นุนโรงเรียน
บ้านสันป่าเ ียว

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย
ตามโครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์

เงินอุด นุนสานักงาน
พัฒนาชุมชนจัง วัด
เชียงใ ม

555,000

เงินอุด นุนโรงเรียน
บ้านดอนชัย

1,764,000

80,000

เงินอุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย

เงินอุด นุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 12

20,000

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โฮ้ง มูที่ 8 ตาบลแม
อาย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
เอก มูที่ 8 ตาบลมะลิ
กา

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

8,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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8,000

10,000

เงินอุด นุนสานักงาน
พัฒนาชุมชนจัง วัด
เชียงใ ม

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย
ตามโครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์
10,000

483,000

เงินอุด นุนโรงเรียน
บ้านสันป่าเ ียว

1,764,000

เงินอุด นุนโรงเรียนไทย
รัฐวิทยา 12

555,000

80,000

เงินอุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย

เงินอุด นุนโรงเรียน
บ้านดอนชัย

20,000

รวม

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
โฮ้ง มูที่ 8 ตาบลแม
อาย

แผนงานการ
พาณิชย์

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

เงินอุด นุนคณะ
กรรมการ มูบ้าน บ้าน
เอก มูที่ 8 ตาบลมะลิ
กา

แผนงาน
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รายจายอื่น
รวม

อุด นุนสภาวัฒนธรรม
อาเภอแมอาย

อุด นุนวัดสันผัก ละ

อุด นุนวัดสันต้นมวง

อุด นุนวัดแมอาย ลวง

อุด นุนวัดมาตุการาม

อุด นุนวัดมงคลสถาน

อุด นุนวัดมงคลนิมิต

อุด นุนวัดพระธาตุปูแช

อุด นุนวัดบ้านใ มปูแช

อุด นุนวัดนิวาสสถาน

อุด นุนวัดดอยแก้ว

อุด นุนวัดดอนชัย

อุด นุนวัดดงส้มสุก

อุด นุนวัดชัยสถาน

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย
ตามโครงการม กรรม
ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่
46 ประจาปี 2565

แผนงาน

25,446,510

แผนงานงบกลาง

17,385,200

40,000
3,895,640

18,138,920

4,812,460

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

170,250

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1,670,000

318,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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13,000
8,000
3,000
40,000

อุด นุนวัดแมอาย ลวง

อุด นุนวัดสันต้นมวง

อุด นุนวัดสันผัก ละ

อุด นุนสภาวัฒนธรรม
อาเภอแมอาย
917,520

8,000

อุด นุนวัดมาตุการาม

รวม

3,000

อุด นุนวัดมงคลสถาน

รายจายอื่น

3,000

3,000

อุด นุนวัดนิวาสสถาน

อุด นุนวัดมงคลนิมิต

8,000

อุด นุนวัดดอยแก้ว

8,000

3,000

อุด นุนวัดดอนชัย

อุด นุนวัดพระธาตุปูแช

8,000

อุด นุนวัดดงส้มสุก

3,000

3,000

อุด นุนวัดชัยสถาน

อุด นุนวัดบ้านใ มปูแช

30,000

12,686,200

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

อุด นุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแมอาย
ตามโครงการม กรรม
ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่
46 ประจาปี 2565

แผนงาน

3,459,300

แผนงานการ
พาณิชย์

40,000

40,000

3,000

8,000

13,000

8,000

3,000

3,000

8,000

3,000

3,000

8,000

3,000

8,000

3,000

30,000

89,000,000

รวม
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