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ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย   ได้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสภาเทศบาลต าบลแม่อายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่            
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ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแลว้  นัน้ 

 

อ าศั ย อ า น า จ ต าม ค ว าม นั ย ม าต ร า  62 ว ร ร ค ส าม แ ล ะม าต ร า  63                           

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  เทศบาลต าบล   

แม่อาย   จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 

ตั้งแตว่ันที ่ 1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 
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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

ของ 

 

เทศบำลต ำบลแมอ่ำย 

อ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบบุคลำกร จ ำนวน 17,799,786.00 บำท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 330,495.03 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 55,107,590.19 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 19,746,168.90 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 33,468,267.69 บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 39,939,706.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 2,583,318.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 1,167,827.04 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดภำษีอำกร 581,613.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 497,809.60 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 78,238,541.33 บำท ประกอบด้วย

1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 2 โครงกำร                    
 รวม 935,500.00 บำท

1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 33 โครงกำร รวม 1,745,312.00 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 121,202,242.32 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 38,705,220.00 บำท

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ

กำรเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 157,863,823.21 บำท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย

           บัดน้ีถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลแม่อำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี ต่อสภำเทศบำลต ำบลแม่อำยอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลแม่อำย        
จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำร  และแนวนโยบำย 
กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
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(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 327,448.70 บำท

(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,588,380.00 บำท

(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,861,080.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 3,783,003.00 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 10,917,552.29 บำท
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2.1 รายรับ

รายรับจริง

ปี  2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

1,679,748.80 1,634,000.00 1,409,400.00

879,400.30 758,100.00 484,600.00

991,139.51 951,100.00 1,160,100.00

2,319,204.00 2,321,700.00 2,412,800.00

0.00 100.00 100.00

5,869,492.61 5,665,000.00 5,467,000.00

43,081,900.50 43,552,000.00 42,633,000.00

43,081,900.50 43,552,000.00 42,633,000.00

40,988,857.00 38,283,000.00 40,900,000.00

40,988,857.00 38,283,000.00 40,900,000.00

89,940,250.11 87,500,000.00 89,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่
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รายจ่ายจริง

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 21,164,749.66 25,789,866.00 24,692,980.00

งบบุคลากร 21,079,965.32 29,506,538.00 30,279,390.00

งบด าเนินงาน 12,451,573.78 19,512,500.00 20,616,010.00

งบลงทุน 2,767,300.00 9,354,916.00 9,861,440.00

งบรายจ่ายอ่ืน 31,425.00 40,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,483,800.00 3,296,180.00 3,510,180.00

59,978,813.76 87,500,000.00 89,000,000.00

59,978,813.76 87,500,000.00 89,000,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
2.2 รายจ่าย

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ส่วนที่ 2 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

ของ 

 

เทศบำลต ำบลแมอ่ำย 

อ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



แผนงานงบกลาง 24,692,980

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 89,000,000

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,838,200

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 399,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 19,816,260

แผนงานสาธารณสุข 4,755,400

แผนงานเคหะและชุมชน 13,416,780

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,086,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,645,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลต าบลแม่อาย
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งบ
24,692,980 24,692,980
24,692,980 24,692,980
24,692,980 24,692,980

งบ
9,170,770 2,969,010
2,848,320 0
6,322,450 2,969,010
3,816,800 821,000

271,800 228,000
1,975,000 358,000
1,035,000 235,000

535,000 0
100,000 118,600

0 118,600
100,000 0
40,000 0
40,000 0
50,000 0
50,000 0

13,177,570 3,908,610

499,800
4,637,800
9,291,460
2,848,320

12,139,780

100,000
118,600
218,600
535,000

1,270,000
2,333,000

50,000
50,000
40,000
40,000

งบกลาง
    งบกลาง
                              รวม

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม

                              รวม 17,086,180

    รายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
งบรายจ่ายอ่ืน

    ค่าวัสดุ
    ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

งบด าเนินงาน
    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลแม่อาย
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม
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งบ
2,158,200 2,158,200
2,158,200 2,158,200
1,420,000 1,420,000

40,000 40,000
1,060,000 1,060,000

320,000 320,000
957,000 957,000
957,000 957,000
110,000 110,000
110,000 110,000

4,645,200 4,645,200

งบ
310,000 310,000
310,000 310,000
310,000 310,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
                              รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน    ความ

เข้มแข็งชุมชน
รวม

งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
                              รวม

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน
    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ

งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
รวม
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งบ
3,720,400 0
3,720,400 0
555,000 100,000

80,000 0
430,000 0
45,000 100,000

0 380,000
0 380,000

4,275,400 480,000

2,559,380 0 2,559,380
2,559,380 0 2,559,380
1,236,000 0 3,171,000

310,000 0 310,000
350,000 0 1,700,000
572,000 0 1,157,000

4,000 0 4,000
4,010,000 3,676,400 7,686,400
4,010,000 0 4,010,000

0 3,676,400 3,676,400
7,805,380 3,676,400 13,416,780

3,720,400
3,720,400

380,000
380,000
145,000
430,000
80,000

655,000

0
0
0

585,000
1,350,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0
                              รวม 1,935,000

0

    ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมงบ

งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
                              รวม

    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม

1,935,000
0
0

4,755,400
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1,731,290 3,406,260 8,314,430
1,731,290 3,406,260 8,314,430
773,000 1,835,400 7,676,210

15,000 0 45,000
180,000 1,528,800 4,154,540
373,000 306,600 3,271,670
205,000 0 205,000

0 0 999,440
0 0 269,440
0 0 730,000
0 0 2,826,180
0 0 2,826,180

2,504,290 5,241,660 19,816,260

60,000 195,000 255,000
60,000 195,000 255,000

0 134,000 144,000
0 134,000 144,000

60,000 329,000 399,000

40,000 40,000
30,000 30,000
10,000 10,000
40,000 40,000

3,176,880

10,000
10,000
10,000

2,826,180
2,826,180

730,000
269,440
999,440

0
2,592,070

    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ
                              รวม

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน
                              รวม

รวมงบ

งบด าเนินงาน 0
    ค่าใช้สอย 0

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม

การท่องเท่ียว

2,445,740
30,000

                              รวม 12,070,310

5,067,810
3,176,880

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

    ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

งาน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวมงบ

แผนงานการศึกษา
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งบ
1,387,200 1,387,200
1,387,200 1,387,200
2,451,000 2,451,000

186,000 186,000

550,000 550,000

865,000 865,000

850,000 850,000

3,838,200 3,838,200

    ค่าสาธารณูปโภค

                              รวม

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

แผนงานการพาณิชย์
งาน งานโรงฆ่าสัตว์ รวม
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจ              
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 65  จึงตราข้ึนไว้  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลแม่อาย และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 89,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 89,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,086,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,645,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 19,816,260

แผนงานสาธารณสุข 4,755,400

แผนงานเคหะและชุมชน 13,416,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 399,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,838,200

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 24,692,980

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 89,000,000
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลแม่อาย

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่อายมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

                                     (ลงนาม)
( นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ )

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                                                                เห็นชอบ

                                    (ลงนาม)

 (นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ)
 ต าแหน่ง  นายอ าเภอแม่อาย ปฏิบัติราชการแทน

12



 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรับ 

 

 

 

 

 

 



ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 -20.00 834,400.00

904,423.00 994,116.00 0.00 0.00

83,640.85 88,834.80 0.00 0.00

366,527.00 430,548.00 -3.85 400,000.00

175,240.00 166,250.00 0.00 175,000.00

1,529,830.85 1,679,748.80 1,409,400.00

262,860.00 249,375.00 0.00 0.00

52,572.00 49,875.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -100.00 0.00

4,820.90 4,500.80 -13.04 4,000.00

3,761.00 4,125.00 -18.92 3,000.00

311,200.00 316,870.00 19.61 372,000.00

930.00 600.00 0.00 1,000.00

8,410.00 9,640.00 100.00 16,000.00

40.00 0.00 0.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ ำเภอ แม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%)

หมวดภาษีอากร

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 1,043,000.00 %

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 743,666.00 0.00 %

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 73,897.65 0.00 %

     ภำษีป้ำย 328,109.00 416,000.00 %

     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 134,760.00 175,000.00 %

รวมหมวดภาษีอากร 1,280,432.65 1,634,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 203,319.00 0.00 %

     ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 39,249.00 0.00 %

     ค่ำธรรมเนียมประทับตรำ

รับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์
0.00 314,000.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับ

ใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
3,744.20 4,600.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร

ควบคุมอำคำร
3,045.00 3,700.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูล

ฝอย
383,530.00 311,000.00 %

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย 

ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว

เพ่ือกำรโฆษณำ

1,030.00 1,000.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับ

ทะเบียนรำษฎร
11,000.00 8,000.00 %

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตร

ประจ ำตัวประชำชน
0.00 0.00 %

13



ปี 2561 ปี 2562

2,530.00 2,860.00 1,900.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

60.00 910.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

25,250.00 103,750.00 -60.87 18,000.00

20.00 0.00 0.00 0.00

27,351.00 53,824.50 -99.00 100.00

43,020.00 17,470.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 100.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

47,100.00 44,980.00 24.59 38,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ ำเภอ แม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับ

ทะเบียนพำณิชย์
3,430.00 100.00 %

     ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะ   

มูลฝอย
0.00 0.00 %

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 10.00 100.00 %

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย

กำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
1,700.00 0.00 %

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย

จรำจรทำงบก
14,900.00 46,000.00 %

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย

กำรทะเบียนรำษฎร
0.00 0.00 %

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 28,507.20 10,000.00 %

     ค่ำปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 %

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ 

ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
0.00 5,000.00 %

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
5,000.00 0.00 %

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำร

ค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพ

45,400.00 30,500.00 %
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ปี 2561 ปี 2562

12,450.00 10,600.00 -1.71 11,500.00

3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

758.00 840.00 0.00 900.00

680.00 660.00 -71.43 1,000.00

5,100.00 5,520.00 -20.00 4,000.00

816,912.90 879,400.30 484,600.00

951,355.01 991,139.51 21.98 1,160,000.00

0.00 0.00 0.00 100.00

951,355.01 991,139.51 1,160,100.00

0.00 2,000.00 100.00 200.00

ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
เทศบำลต ำบลแม่อำย

อ ำเภอ แม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ี

จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ี

สะสมอำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใด

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

13,850.00 11,700.00 %

รายรับจริง

     ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำด

เอกชน
3,000.00 3,000.00 %

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำร

ควบคุมอำคำร
986.00 900.00 %

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำร

โฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง
135.00 3,500.00 %

     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 5,030.00 5,000.00 %

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

 และใบอนุญาต
766,865.40 758,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย 934,197.53 951,000.00 %

     เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ 250.00 100.00 %

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 934,447.53 951,100.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 4,800.00 100.00 %
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ปี 2561 ปี 2562

2,319,370.00 2,192,320.00 -0.86 2,300,000.00

0.00 2,200.00 -16.67 500.00

338.00 0.00 100.00 100.00

139,372.00 122,684.00 11,100.00 112,000.00

2,459,080.00 2,319,204.00 2,412,800.00

2,570.00 0.00 0.00 100.00

2,570.00 0.00 100.00

1,165,680.46 1,188,309.02 -5.58 1,100,000.00

24,609,359.81 25,008,340.24 0.00 25,000,000.00

5,352,136.97 5,016,284.43 -6.58 5,000,000.00

513,012.18 625,604.61 16.96 600,000.00

ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ ำเภอ แม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%)

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 1,731,838.00 2,320,000.00 %

     ค่ำขำยแบบแปลน 4,200.00 600.00 %

     ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำย

เอกสำร
0.00 0.00 %

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 108,042.00 1,000.00 %

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,848,880.00 2,321,700.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,900.00 100.00 %

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,900.00 100.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 745,564.16 1,165,000.00 %

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. 

ก ำหนดแผนฯ
24,022,850.36 25,000,000.00 %

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. 

จัดสรรรำยได้ฯ
4,713,972.07 5,352,000.00 %

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 688,754.55 513,000.00 %
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ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 0.00

8,045,293.65 8,786,307.44 -4.67

73,806.33 80,303.81 9.59

62,199.73 77,357.83 12.90

2,387,744.00 2,299,393.12 -7.83

0.00 0.00 100.00

42,209,233.13 43,081,900.50

37,626,584.00 40,988,857.00 6.84

37,626,584.00 40,988,857.00

85,595,565.89 89,940,250.11รวมทุกหมวด 82,050,169.80 87,500,000.00 89,000,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับ

ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและ

ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

37,929,271.00 38,283,000.00 % 40,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 37,929,271.00 38,283,000.00 40,900,000.00

ยอดต่าง (%) ปี 2564

0.00

8,580,000.00

80,000.00

70,000.00

2,200,000.00

     ภำษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0.00 % 3,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,288,373.22 43,552,000.00 42,633,000.00

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ ำเภอ แม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

ปี 2560 ปี 2563

รายรับจริง ประมาณการ

62,000.00 %

     ภำษีสุรำ 1,999,664.79 0.00 %

     ภำษีสรรพสำมิต 4,818,956.85 9,000,000.00 %

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตำมประมวล

กฎหมำยท่ีดิน

2,154,248.00 2,387,000.00 %

     ค่ำภำคหลวงแร่ 81,818.17 73,000.00 %

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 62,544.27
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ.แม่อำย  จ.เชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 89,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,409,400 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 834,400 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  ตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้ำง พ.ศ.2562 ซ่ึงคำดว่ำกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงได้

ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินภำษี

เปล่ียนแปลงไปตำม พ.ร.บ. ใหม่ใช้รำคำประเมินทรัพย์สินของ

กรมธนำรักษ์ ซ่ึงคำดว่ำต่ ำกว่ำฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินภำษีโรงเรือน

และท่ีดินและภำษีบ ำรุงท้องท่ี ตำมพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือน

และท่ีดิน(รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)และพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุง

ท้องท่ี(รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ถูกยกเลิกไป

ภำษีป้ำย 400,000 บำท
ประมำณกำรต้ังรับไว้  ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี

อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 175,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยถือเกณฑ์เฉล่ียท่ีได้รับจริงปีงบประมำณท่ี

ล่วงมำแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 484,600 บาท

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณปัจจุบัน

เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 3,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยถือปฏิบัติตำมกฎหมำยกระทรวง  

ฉบับท่ี  7(พ.ศ. 2528) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร  พ.ศ. 2522 ข้อ 2 และข้อ 3 และอำศัยกำรรับจริงใน

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ประกอบด้วย

* ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร

* ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต ประกอบด้วย ใบอนุญำต

ก่อสร้ำง ดัดแปลง  ร้ือถอน ตำมอัตรำท่ีกฎหมำยกระทรวงก ำหนด
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 372,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2535)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรักษำรักษำควำม

สะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองพ.ศ.2535

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือกำร

โฆษณำ

1,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  และถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง  

(พ.ศ. 2535)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรักษำรักษำควำม

สะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 16,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง  พ.ศ.  

2562  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 

2534 มำตรำ  7  วรรค 1และอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ี

ล่วงมำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง            

ฉบับท่ี 3(พ.ศ. 2540)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียน

พำณิชย์ พ.ศ. 2499  ข้อ  3  อัตรำค่ำธรรมเนียม  ประกอบด้วย

* ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์

* ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรำยกำร

* ค่ำธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสำรท่ีเก่ียวกับกำรจดทะเบีนของ

ผู้ประกอบกำรพำณิชย์กิจกำรรำยหน่ึง

* ค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีคัดส ำเนำและรับรองส ำเนำ

เอกสำรกำรจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชย์กิจกำร

รำยหน่ึง

* ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ

* ค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำนเจ้ำพนักงำนท่ีออกใบแทนใบ

ทะเบียนพำณิชย์
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จ ำนวน
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จ ำนวน
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จ ำนวน

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 100 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 18,000 บำท
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณท่ีล่วงมำ  เน่ืองจำกรำยได้

ประเภทน้ีเป็นรำยได้ท่ีไม่แน่นอน  ซ่ึงเป็นรำยได้จำกกำรปรับ

ผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 100 บำท
ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000 บำท
ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย

* ค่ำธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

* ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 38,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย  ค่ำใบอนุญำต

จัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำรมีพ้ืนท่ีเกิน

กว่ำ 200 ตำรำงเมตร, ค่ำหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย

อำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร, ค่ำธรรมเนียม กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ

ในท่ีหรือทำงสำธำรณะฯลฯ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร

ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

11,500 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย  ค่ำใบอนุญำต

จัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยหรือสะสมอำหำรในสถำนท่ีเอกชนท่ีกอบกำร

กำรค้ำฯลฯ

ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 3,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย

* ค่ำใบอนุญำตจัดให้ต้ังตลำดเอกชนฯลฯ
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ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 900 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  7 

(พ.ศ. 2528)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  

พ.ศ. 2522

ข้อ 1 ประกอบด้วย

* ค่ำใบอนุญำตก่อสร้ำง

* ค่ำใบอนุญำตดัดแปลง

* ค่ำใบอนุญำตร้ือถอน

* ค่ำใบอนุญำตเคล่ือนย้ำย

* ค่ำใบอนุญำตเปล่ียนกำรใช้

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 1,000 บำท
ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 4,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,160,100 บาท

ดอกเบ้ีย 1,160,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว อัตรำดอกเบ้ียของธนำคำรและจ ำนวนเงินสะสมของ

เทศบำล  ท่ีฝำกธนำคำรไว้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

ประกอบด้วย                                                

* ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร

* ดอกเบ้ียเงินฝำก  ก.ส.ท.

เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ 100 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,412,800 บาท

ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 200 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว 
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เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 2,300,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว  เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ

ค่ำขำยแบบแปลน 500 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว 

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 100 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 112,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้วเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ

หมวดรายได้จากทุน 100 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 100 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 42,633,000 บาท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 1,100,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 25,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 5,000,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

และถือปฏิบัติตำมหนังสือซักซ้อมกระทรวงมหำดไทย
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 600,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้วและถือปฏิบัติตำมหนังสือซักซ้อมกระทรวงมหำดไทย
ภำษีสรรพสำมิต 8,580,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้วและถือปฏิบัติตำมหนังสือซักซ้อมกระทรวงมหำดไทย
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำภำคหลวงแร่ 80,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 70,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย 2,200,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

ภำษีจัดสรรอ่ืนๆ 3,000 บำท

ประมำณกำรต้ังรับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วง

มำแล้ว

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ

ถ่ำยโอนเลือกท ำ  เงินอุดหนุนท่ัวไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำประมำณกำรต้ังรับไว้ 

ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได้รับจริงในปีงบประมำณ        

พ.ศ.2563     

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 40,900,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ

ถ่ำยโอนเลือกท ำ

40,900,000 บำท
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ปี 2561 ปี 2562

725,760 725,760 0 %

180,000 180,000 0 %

180,000 180,000 0 %

207,360 161,664 0 %

1,313,280 1,212,480 11.11 %

2,606,400 2,459,904

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

207,360 207,360 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ิน

1,313,280 1,399,680 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,606,400 2,692,800 2,848,320
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ปี 2561 ปี 2562

2,269,440 2,190,676 -5.73 %

84,000 84,000 -13.7 %

162,000 141,000 0 %

919,154 723,420 -28.69 %

962,637.09 874,800 -2.33 %

55,697.74 40,020 40 %

4,452,928.83 4,053,916

7,059,328.83 6,513,820

3,000 0 -15.38 %

12,680 30,430 0 %

64,600 49,200 0 %

45,700 28,400 0 %

0 0 0 %

125,980 108,030

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินเดือนพนักงาน 2,766,360 4,419,610 4,166,460

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 175,200 151,200

เงินประจ าต าแหน่ง 229,200 271,200 271,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 871,182 777,080 554,110

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,083,240 1,121,640 1,095,480

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,860 60,000 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,175,042 6,824,730 6,322,450

รวมงบบุคลากร 7,781,442 9,517,530 9,170,770

30,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

37,180 50,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์    
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 130,000 110,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,390 30,000

1,800

รวมค่าตอบแทน 128,770 291,800 271,800

ค่าเช่าบ้าน 85,200 80,000 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินช่วยเหลือบุตร 0 1,800
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ปี 2561 ปี 2562

244,980.58 0 0 %

0 308,052.32 -40.79 %

24,305 7,220 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

1,750 0 0 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 137,772.81 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 760,000 450,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 16,275 50,000 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaningday 450 10,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านและ

ประชาคมต าบลประจ าปี 2560
900 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 2561

0 0 0

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานประมาณการรายจ่าย

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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ปี 2561 ปี 2562

0 1,350 0 %

0 0 -100 %

18,700 20,795 -100 %

0 0 0 %

0 1,050 0 %

118,335 78,682 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 2562

0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 2563

0 20,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล

0 30,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดท าแผนชุมชน

12,395 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงวันเทศบาล 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 33,934 100,000 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

1,500 3,000 -18.7 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล

0 600,000 0

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 0 12,300 10,000

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,500 0 0

โครงการ Big Cleaningday 0 0 10,000

โครงการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ต าบลแม่อาย

0 0 200,000

โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล

0 0 20,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 0 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

89,370 193,831.45 81.82 %

498,940.58 613,980.77

164,976 182,936 40 %

33,950 18,308 30 %

41,144 75,135 66.67 %

4,955 0 50 %

14,660 13,720 0 %

155,111.8 159,415.92 29.63 %

0 0 200 %

โครงการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาลหรือ 
ผู้บริหารเทศบาล

0 0 700,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการวันเทศบาล 0 0 5,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนชุมชน

0 0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 131,897 220,000 400,000

รวมค่าใช้สอย 335,123.81 1,802,300 1,975,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 143,510 200,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 50,000 65,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,520 60,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 5,800 30,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,780 100,000 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 151,636.56 270,000 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 30,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจ่ายจริง
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ปี 2561 ปี 2562

44,400 67,789 -27.78 %
459,196.8 517,303.92

284,633.99 325,730.51 9.38 %

27,605.47 25,082.99 0 %
7,855.52 7,285.26 0 %

17,873 22,970 0 %
59,300.08 70,227.2 -12.5 %

397,268.06 451,295.96
1,481,385.44 1,690,610.65

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,200 90,000 65,000
รวมค่าวัสดุ 399,446.56 810,000 1,035,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 324,169.95 320,000 350,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 29,058.92 50,000 50,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 9,623.17 15,000 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 29,647 50,000 50,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 59,311.83 80,000 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 451,810.87 515,000 535,000
รวมงบด าเนินงาน 1,315,151.24 3,419,100 3,816,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีพนักพิงสูง 0 2,900 0

เก้าอ้ีรอบริการ 11,400 0 0

เก้าอ้ีส านักงาน 4,500 0 0

เคร่ืองขัดพ้ืน 20,000 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

40,000 0 0 %

เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน           
ขนาด 30,000 บีทียู

0 80,400 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน            

ขนาด 13,000 บีทียู
0 23,000 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน            
ขนาด 24,000บีทียู

0 97,200 0

ช้ันเก็บแฟ้ม 15,400 0 0

ชุดโซฟาไม้ 18,000 0 0

ชุดโซฟาหนัง 7,500 0 0

ตู้เก็บเอกสาร 12,000 0 0

ตู้บานเล่ือน 20,300 0 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 5,000 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ PVC 0 10,000 0

โต๊ะท างาน 0 6,000 0

โต๊ะหมู่บูชา 17,000 0 0

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน 0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

31



ปี 2561 ปี 2562

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

ชุดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี 0 10,290 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิตอล 35,900 0 0

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 32,100 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 0 0

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 0 0

ถังต้มน้ าร้อน 12,600 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 32,000 150,000 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 29,000 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 0 60,000 0

เคร่ืองพิมพ์ 0 21,500 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

23,700 0 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 12,900 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

40,000 0

0 0 0.5 %

0 0

40,000 0

0 31,425 0 %

0 31,425

0 31,425

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 32,500 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 6,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 323,400 517,690 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

195,000 99,500 100,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 195,000 99,500 100,000

รวมงบลงทุน 518,400 617,190 100,000

40,000 40,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 40,000 40,000

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 40,000 40,000

33



ปี 2561 ปี 2562

8,630,714.27 8,263,855.65

1,259,228.39 1,375,020 1.66 %

16,800 0 0 %

52,800 36,000 0 %

324,000 324,000 0 %

36,000 36,000 0 %

1,688,828.39 1,771,020

1,688,828.39 1,771,020

9,330 3,500 0 %

79,300 86,500 115.38 %

4,500 4,200 100 %

93,130 94,200

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560 ปี 2563 ปี 2564

รวมงานบริหารท่ัวไป 9,614,993.24 13,643,820 13,177,570

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,586,520 2,375,238 2,414,610

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 91,200 91,200

เงินประจ าต าแหน่ง 103,200 103,200 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,116,920 2,929,638 2,969,010

รวมงบบุคลากร 2,116,920 2,929,638 2,969,010

งบด าเนินงาน

10,000 20,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,320 40,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 64,800 78,000 168,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,900

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รวมค่าตอบแทน 101,020 128,000 228,000
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 7,540 0 %

93,600 144,300 -10 %

56,138 41,606 -8.33 %

0 0 0 %

1,550 8,280 0 %

151,288 201,726

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,485.72 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 38,000 38,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์ข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอแม่อาย

45,000 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับช าระภาษีนอก
ส านักงาน

0 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาล

0 200,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 120,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,154 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,620 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 92,259.72 388,000 358,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่าย
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48,383 36,242.7 0 %

1,490 1,680 0 %

0 620 0 %

2,625.7 2,274 0 %

0 0 0 %

52,970 85,558 -10 %

105,468.7 126,374.7

349,886.7 422,300.7

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 54,089 120,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,839.9 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,950 100,000 90,000

รวมค่าวัสดุ 101,878.9 245,000 235,000

รวมงบด าเนินงาน 295,158.62 761,000 821,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงกลาง มีท่ีท้าวแขน 0 0 6,000

เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงกลางไม่มีท่ีท้าวแขน 0 0 2,000

ตู้เก็บระวางแผนท่ี 5,000 0 0

ตู้เก็บเอกสาร 24,000 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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0 0 0 %

0 22,900 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 7,800 100 %

0 0 -100 %

0 5,800 -100 %
0 0 100 %

0 0 200 %

0 0 100 %
0 36,500

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 31,993 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 0 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล

0 23,000 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2

0 0 30,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 0 0 34,000

เคร่ืองพิมพ์ 8,500 0 15,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 15,000 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 11,600 5,800 0
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 17,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 3,800 11,400

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 0 2,800
รวมค่าครุภัณฑ์ 110,093 47,600 118,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 36,500

2,038,715.09 2,229,820.7

10,669,429.36 10,493,676.35

241,980 256,860 7.79 %

212,700 223,620 0 %

1,547,949.68 1,594,080 -1.9 %
111,287.74 105,420 16.45 %

2,113,917.42 2,179,980

2,113,917.42 2,179,980

0 0 100 %
4,200 5,850 0 %

4,200 5,850

รวมงบลงทุน 110,093 47,600 118,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,522,171.62 3,738,238 3,908,610

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,137,164.86 17,382,058 17,086,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 228,060 280,440 302,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 201,660 0 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,362,869.68 1,745,040 1,711,920
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 121,561.07 123,660 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,914,150.75 2,149,140 2,158,200

รวมงบบุคลากร 1,914,150.75 2,149,140 2,158,200
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 10,000 40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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360,000 0 0 %

0 360,000 -100 %

182,834.25 0 -100 %

0 0 -100 %

11,080 19,950 -100 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
ณ  จุดเกิดเหตุบนท้องถนน

360,000 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

0 400,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ      
สาธารณภัย

601,210 200,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจ าเทศบาลต าบลแม่อาย 0 104,870 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2,100 20,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 13,395 -100 %

86,964 1,153 -50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย

0 20,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,732 100,000 50,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิด
เหตุบนท้องถนน

0 0 400,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 200,000

โครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยการติดต้ังถังดับเพลิงในพ้ืนท่ี

ชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล

0 0 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลแม่อาย

0 0 80,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลแม่อาย 
หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

0 0 50,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

33,325 27,345 27.31 %

674,203.25 421,843

42,100 25,000 269.77 %

115,615.55 122,868.1 0 %

9,750 0 0 %

167,465.55 147,868.1

845,868.8 575,561.1

โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 0 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย

0 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 42,700 157,100 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,037,742 1,001,970 1,060,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 13,522 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 87,680.95 250,000 250,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 20,000 20,000

รวมค่าวัสดุ 87,680.95 283,522 320,000

รวมงบด าเนินงาน 1,129,622.95 1,295,492 1,420,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

งบลงทุน

รายงานประมาณการรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ 45,600 0 0

ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 6,600 0 0

ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 2,800 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพ่นยา 0 16,478 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 9,000 0 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
AED

0 77,000 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองตัดถ่างไฮดรอลิก 0 0 480,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 100 %

เคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิด
สะพายหลัง (SCBA)

0 130,000 0

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 0 60,000 60,000

ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง 0 0 50,000

สายส่งน้ าดับเพลิง 0 0 217,000

หมวกดับเพลิง 0 0 60,000

หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน 0 0 90,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0

เคร่ืองพิมพ์ 7,900 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,900 283,478 957,000

รวมงบลงทุน 87,900 283,478 957,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

0 110,000เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0

0 0

2,959,786.22 2,755,541.1

2,959,786.22 2,755,541.1

519,900 555,190.32 3.1 %

0 0 0 %

216,000 216,000 0 %

24,000 24,000 0 %

759,900 795,190.32

759,900 795,190.32

รวมเงินอุดหนุน 0 0 110,000

ปี 2560

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 110,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,131,673.7 3,728,110 4,645,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,131,673.7 3,728,110 4,645,200

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 493,140 1,388,280 1,431,290

เงินประจ าต าแหน่ง 0 60,000 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 733,140 1,688,280 1,731,290

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบบุคลากร 733,140 1,688,280 1,731,290
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

86,738 33,564 219.93 %

4,460 550 0 %

91,198 34,114

50,725 55,541.9 33.33 %

91,010 67,785 -7.69 %

50,815 141,580 -37.5 %

งบด าเนินงาน

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
0 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 15,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 121,060.4 46,885 150,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,200 30,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 133,260.4 76,885 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 64,535 90,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,450 130,000 120,000

วัสดุก่อสร้าง 18,735 80,000 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

584.4 597.2 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

48,800 32,899 -10 %

241,934.4 298,403.1

60,257.64 64,277.49 44.75 %

29,931.8 36,016.33 0 %

1,425.24 1,450.92 0 %

41,730 36,890.03 0 %

133,344.68 138,634.77

466,477.08 471,151.87

1,226,377.08 1,266,342.19

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 882.8 5,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,638 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,150 50,000 45,000

รวมค่าวัสดุ 205,390.8 378,000 373,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 53,800.73 82,900 120,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 31,434.11 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,296.47 5,000 5,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 1,829.34 40,000 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 88,360.65 167,900 205,000

รวมงบด าเนินงาน 427,011.85 637,785 773,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,160,151.85 2,326,065 2,504,290

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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1,730,006.11 1,815,720 18.52 %

21,087.3 0 -100 %

8,020.64 38,500 76.92 %

0 0 100 %

206,922.33 225,480 -2.14 %

33,047.31 36,000 0 %

1,999,083.69 2,115,700

1,999,083.69 2,115,700

1,144,795 1,193,270 -6.92 %

0 0 0 %

งบบุคลากร

เงินวิทยฐานะ 42,000 109,200 193,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,984,860

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลแม่อาย

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 42,700 0

2,433,720 2,884,500

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0 0 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 185,614.19 230,280 225,360

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 28,677.42 36,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,241,151.61 2,851,900 3,406,260

รวมงบบุคลากร 2,241,151.61 2,851,900 3,406,260

งบด าเนินงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 150,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายงานประมาณการรายจ่าย

อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย       
การบริหารสถานศึกษา

1,308,450 1,481,250 1,378,800
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1,144,795 1,193,270

241,371.76 256,995.68 -8.57 %

241,371.76 256,995.68

1,386,166.76 1,450,265.68

3,385,250.45 3,565,965.68

1,397,000 1,460,280 4.92 %

0 0 100 %

35,000 84,000 116.77 %

1,015,379.35 1,050,464 0.64 %

144,395.48 140,411 -8.14 %

2,591,774.83 2,735,155

2,591,774.83 2,735,155

รวมค่าใช้สอย 1,308,450 1,631,250 1,528,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 244,864.1 335,340 306,600

รวมค่าวัสดุ 244,864.1 335,340 306,600

รวมงบด าเนินงาน 1,553,314.1 1,966,590 1,835,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,794,465.71 4,818,490 5,241,660

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,312,920 1,583,340 1,661,280

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 108,500 235,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 981,961.33 1,085,640 1,092,600

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 145,626.67 131,280 120,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,440,508 2,908,760 3,176,880

รวมงบบุคลากร 2,440,508 2,908,760 3,176,880

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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20,053 4,800 0 %

20,053 4,800

216,784 0 0 %

0 286,526 32.23 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 32,248 -100 %

9,875 0 0 %

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 45,694.19 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 30,000 30,000

รวมค่าตอบแทน 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้สอย

30,000 30,000

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 704,745 931,890

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลแม่อาย

45,340 0 0

0 59,885 0
                                                                 

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านวิชาการ 0 38,600 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กเล็ก

24,110 0 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

48,300 39,300 -100 %

0 0 0 %

48,382 45,811 0 %

0 9,185 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

0 3,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดเทอมภาคเรียน      
ฤดูร้อน(ช่วยปฏิบัติงานราชการตามนโยบาย
ของรัฐบาล)

0 64,200 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักเรียน/
นักศึกษาท างานช่วงปิดเทอมภาคเรียน      
ฤดูร้อน(ช่วยปฏิบัติงานราชการตามนโยบาย
รัฐบาล)

54,900 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

68,860 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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986,720 990,570 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,310,061 1,403,640

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา

1,090,700 1,134,200 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0 0 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 50,000

โครงการเปิดบ้านวิชาการ 0 0 20,000

โครงการพัฒนาครู 0 0 20,000

โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0 0 3,000

โครงการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่เด็ก
นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียน
หรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน

0 0 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,240,850

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 77,000 0 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,406,604.19 2,004,630 2,445,740

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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1,606,025.24 1,667,792.98 0.74 %

1,606,025.24 1,667,792.98

2,936,139.24 3,076,232.98

0 21,600 -100 %

3,000 0 0 %

94,000 0 100 %

0 5,000 100 %

5,100 5,100 100 %

0 0 0 %

5,000 0 0 %

รวมค่าวัสดุ 1,665,333.5 2,572,910 2,592,070

ค่าวัสดุ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,665,333.5 2,572,910 2,592,070

รวมงบด าเนินงาน 3,071,937.69 4,607,540 5,067,810

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ี 0 2,700 0

เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0 0 47,000

ช้ันเก็บแฟ้ม 0 0 5,000

ช้ันวางกระเป๋านักเรียน 0 0 3,600

ช้ันวางแฟ้ม 3,500 0 0

ช้ันวางแฟ้มเหล็ก 0 0 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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3,300 0 0 %

0 3,300 -100 %

0 3,300 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

ช้ันวางรองเท้า 0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตู้เก็บเอกสาร 6,000 21,200 0

ตู้ช้ันวางรองเท้า 0 0 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2  บานเล่ือน 0 0 21,540

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  2  บานเปิด 0 0 44,000

โต๊ะ 0 4,050 0

โต๊ะญ่ีปุ่น 0 0 3,500

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 23,400 0 %

7,800 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 11,600 0 %

0 0 319.15 %

โต๊ะท างาน 0 0 0

โต๊ะท างานเหล็ก 0 0 0

ถังเก็บน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 9,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองป๊ัมน้ า 0 0 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียง 75,250 12,000 0

ชุดกล้องวงจรปิด 119,400 0 0

ไมค์ลอยถือ-คาด 0 0 16,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 42,500 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)                
แบบ Smart TV

0 243,100 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า 0 0 0

ตู้เย็น 0 9,400 39,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 -75 %

0 0 0 %

118,200 73,300

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 66,000 66,000

เคร่ืองพิมพ์ 7,900 17,200 4,300

จอคอมพิวเตอร์ 3,300 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 215,350 418,150 269,440

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างร้ัวและประตูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น)

0 200,000 0

โครงการปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่อาย

(บ้านเด่น)

0 107,700 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไป
ห้องน้ าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย(บ้านเด่น)

0 0 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0

118,200 73,300

2,486,000 0 0 %

0 2,435,800 -100 %

0 0 100 %

โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่อาย     
(บ้านเด่น)

0 0 430,000

โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน

0 0 200,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอก

0 143,700 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 451,400 730,000

รวมงบลงทุน 215,350 869,550 999,440

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,497,000 0 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,846,180 0

เงินอุดหนุนกองร้อยต ารวจ                  
ตระเวนชายแดนท่ี  334

0 0 43,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,486,000 2,435,800

2,486,000 2,435,800

8,132,114.07 8,320,487.98

12,743,741.6 13,152,795.85

359,040 442,620 3.14 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

209,040 220,020 3.25 %

1,535,520 1,483,080 -4.24 %

146,900 135,360 -7.69 %

เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12 0 0 1,718,180

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย 0 0 540,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 0 0 525,000

รวมเงินอุดหนุน 2,497,000 2,846,180 2,826,180

รวมงบเงินอุดหนุน 2,497,000 2,846,180 2,826,180

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 8,224,795.69 11,232,030 12,070,310

รวมแผนงานการศึกษา 13,179,413.25 18,376,585 19,816,260

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 227,340 1,617,120 1,667,920

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 3,000 0

เงินประจ าต าแหน่ง 0 30,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 197,940 236,640 244,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,606,213.33 1,675,260 1,604,160

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 162,780 156,000 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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2,250,500 2,281,080

2,250,500 2,281,080

4,020 22,920 0 %

0 0 100 %

0 7,200 0 %

4,020 30,120

0 0 0 %

0 46,392 -1.96 %

0 0 -100 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,194,273.33 3,718,020 3,720,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมงบบุคลากร 2,194,273.33 3,718,020 3,720,400

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,340 50,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 10,000 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 8,340 70,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,070.6 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 102,000 100,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
อุบัติใหม่

0 25,000 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 300 -100 %

43,530 9,960 -100 %

3,294 3,238 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

3,420 0 0 %

0 0 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย

300 5,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคท่ี
เกิดจากยุงเป็นพาหะ

0 10,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะชุมชน

20,966 15,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การแก้ไขหมอก
ควันและไฟป่า

4,620 6,230 0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค 3 โรค 
ไข้เลือดออก  โรคติดเช้ือไวรัสซิกา โรคไข้
ปวดข้อยุงลายและโรคต่างๆ

64,726 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

43,130 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการล าน้ าสวยน้ าใสไม่มีวัชพืช 300 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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65,200 6,455 -100 %

21,250 6,670 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 15,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 10,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,440 15,000 15,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 0 0 15,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ าอุปโภค
บริโภคภายในเขต พ้ืนท่ีเทศบาล

0 0 20,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

0 20,000 0

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลแม่อาย

0 0 5,000

โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

0 0 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุง
เป็นพาหนะ

0 0 10,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

60



ปี 2561 ปี 2562

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

117,044 197,271 17.65 %

253,738 285,886

17,830 16,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,000 10,000 25 %

27,830 26,000

285,588 342,006

โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดการขยะชุมชน

0 0 15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่า
0 0 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย      
จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 74,300 170,000 200,000

รวมค่าใช้สอย 226,852.6 378,230 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 18,620 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,275 5,000 5,000

วัสดุกีฬา 6,420 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,850 8,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 47,165 43,000 45,000

รวมงบด าเนินงาน 282,357.6 491,230 555,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

2,536,088 2,623,086

8,400 117,875 -16.67 %

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองช่ังน้ าหนัก 11,400 0 0

เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV 78,500 0 0

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 45,000 0 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ลู่ว่ิงไฟฟ้า 45,000 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,900 0 0

รวมงบลงทุน 201,900 0 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,678,530.93 4,209,250 4,275,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,820 120,000 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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8,400 117,875

8,400 117,875

339,810 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมค่าวัสดุ 1,820 120,000 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมงบด าเนินงาน 1,820 120,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน        
บ้านชัยสถาน หมู่ท่ี 7 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านดอนชัยใต้ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านป่าบง หมู่ท่ี 2 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านป่าบงใต้ หมู่ท่ี 9 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านมงคลนิมิต หมู่ท่ี 10 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านแม่แหลง หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านแม่อายหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านสันโค้ง  หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านสันป่าเหียว หมู่ท่ี 4 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านสันผักหละ หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านโห้งหน้อย หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          

บ้านโห้งหลวง หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย
0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านเอก หมู่ท่ี 8 ต าบลมะลิกา

0 0 20,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 -100 %

339,810 0

339,810 0

348,210 117,875

2,884,298 2,740,961

789,400.65 806,520 22.77 %

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน          
บ้านโฮ้ง หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่อาย

0 0 20,000

เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนจัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

0 380,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 380,000 380,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 380,000 380,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,820 500,000 480,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,680,350.93 4,709,250 4,755,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,061,460 1,523,370 1,870,220

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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67,200 67,200 26.32 %

67,200 67,200 0 %

223,620 234,780 5.81 %

207,000 207,000 0 %

23,000 23,000 0 %

1,377,420.65 1,405,700

1,377,420.65 1,405,700

0 78,400 0 %

2,100 7,560 0 %

6,000 0 100 %

40,150 3,300 0 %

48,250 89,260

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 91,200 115,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 67,200 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 212,700 252,120 266,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 189,000 216,000 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,000 24,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,618,560 2,173,890 2,559,380

รวมงบบุคลากร 1,618,560 2,173,890 2,559,380

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10,500 200,000 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 20,000 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 51,100 40,000 40,000

รวมค่าตอบแทน 97,600 290,000 310,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 5,400 0 %

0 24,418.91 0 %

14,520 23,830 0 %

14,520 53,648.91

52,579 29,860 0 %

110,335 194,460 0 %

458,813 190,070 0 %

0 23,100 0 %

25,875.2 25,068.32 0 %

0 0 100 %

14,000 23,130 0 %

661,602.2 485,688.32

ค่าใช้สอย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,590.08 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 185,000 185,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,946 30,000 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,560 135,000 135,000

รวมค่าใช้สอย 25,096.08 350,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 26,109 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 189,975 200,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 149,380 202,000 202,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,800 30,000 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,269.2 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,950 50,000 50,000

รวมค่าวัสดุ 409,483.2 567,000 572,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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98.78 0 0 %

98.78 0

724,470.98 628,597.23

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

ค่าสาธารณูปโภค

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าไฟฟ้า 497.03 4,000 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 497.03 4,000 4,000

รวมงบด าเนินงาน 532,676.31 1,211,000 1,236,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ี 0 5,000 0

ช้ันเก็บเอกสาร 7,000 0 0

ตู้เก็บเอกสาร 3,800 0 0

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 0 25,000 0

โต๊ะ 0 8,000 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคร่ืองเจาะคอนกรีต (คอร่ิง) + เคร่ืองยนต์ 0 60,000 0

รถขุดตีนตะขาบ 0 0 4,000,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียง 0 50,000 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

0 0

2,101,891.63 2,034,297.23

ครุภัณฑ์ส ารวจ

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 0 24,500 0

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล 0 0 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0

เคร่ืองพิมพ์ 0 6,300 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 5,800 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,800 214,600 4,010,000

รวมงบลงทุน 10,800 214,600 4,010,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,162,036.31 3,599,490 7,805,380

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างก าแพงกันดิน  ค.ส.ล. พร้อมขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35  
หมู่ท่ี  7  ต าบลแม่อาย 0 306,800 0

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล ถนนเทศบาล 
ซอย58/5(ไม้หอมรีสอร์ท)  หมู่ท่ี  8        
ต าบลมะลิกา   

154,000 0 0

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
ซอย  57/8  หมู่ท่ี  6                        
ต าบลมะลิกา

89,000 0 0

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. และขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  9/1    
หมู่ท่ี  11  ต าบลแม่อาย

0 130,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.              
ถนนเทศบาล ซอย  58 (ท้ัง 2 ฝ่ัง) 
หมู่ท่ี  8  ต าบลมะลิกา

0 60,000 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.              
ถนนเทศบาล ซอย  58/5 หมู่ท่ี  8         
ต าบลมะลิกา

0 30,000 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.              
ถนนเทศบาล ซอย  39/4 หมู่ท่ี  9        

ต าบลมะลิกา

0 74,400 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.              
ถนนเทศบาล ซอย  53                      
หมู่ท่ี  5  ต าบลมะลิกา

0 69,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 44,000 0 %

140,500 0 0 %

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.                
 ถนนเทศบาล ซอย 29   หมู่ท่ี  5         
ต าบลแม่อาย

0 135,000 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
 ซอย 35  หมู่ท่ี  5  ต าบลแม่อาย

0 120,000 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  49  หมู่ท่ี  4  ต าบลมะลิกา
0 0 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย  50  หมู่ท่ี  5   ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 23,000 0 %

124,500 0 0 %

0 0 0 %

0 132,500 0 %

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย  60 (หน้าประปา) หมู่ท่ี  8  
ต าบลมะลิกา

0 0 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. วางท่อ      
ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบฝา
เหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4/1 หมู่ท่ี  1  
ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาล
ซอย 53(ปากซอย-หัวสะพาน)    หมู่ท่ี 5 
ต าบลมะลิกา

124,500 0 0

ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล
 58/3  หมู่ท่ี 8 ต าบลมะลิกา

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 412,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 9  หมู่ท่ี  11  ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย 39/15  หมู่ท่ี  2 ต าบลมะลิกา

135,000 0 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ า  ค.ส.ล. หมู่ท่ี  2        
ต าบลมะลิกาเช่ือม หมู่ท่ี  9 ต าบลมะลิกา  109,554 0 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย   35/3 หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 350,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 312,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 364,000 0 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  52 (บ้านอ้ายกานซ่อมรถ)  หมู่ท่ี  5 
ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว
จราจร  ถนนเทศบาล ซอย  39/13        
หมู่ท่ี  2  ต าบลมะลิกา

0 199,300 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. ล าเหมืองปง  
ถนนเทศบาล ซอย  53/4  หมู่ท่ี 5         
ต าบลมะลิกา

0 300,000 0

ก่อสร้างคลองส่งน้ าค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
ซอย 35/4  หมู่ท่ี  6  ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล       
ซอย  34  หมู่ท่ี  10  ต าบลแม่อาย

0 36,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

152,000 0 0 %

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล       
ซอย  39/13  หมู่ท่ี  2  ต าบลมะลิกา

0 41,400 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล        
ซอย  39/13A  หมู่ท่ี  2 ต าบลมะลิกา

0 54,000 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล        
ซอย  57/8   หมู่ท่ี  6  ต าบลมะลิกา

0 240,000 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  9 
 หมู่ท่ี  11   ต าบลแม่อาย

0 120,000 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 
35/4 (บ้านอ้ายเป๊ียก) หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่อาย

0 0 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 59,000 0 %

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล         
ซอย  4/2  หมู่ท่ี  1 ต าบลแม่อาย  0 124,800 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล         
ซอย  64/1A   หมู่ท่ี  10  ต าบลมะลิกา 0 86,400 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล         
ซอย  24/1A หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

277,000 0 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล         

ซอย  28/3หมู่ท่ี  3 ต าบลแม่อาย
166,500 0 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล          
ซอย  44/1 (ข้างวัดบ้านใหม่ปู่แช่) หมู่ท่ี  4  
ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 55,000 0 %

133,000 0 0 %

0 111,000 0 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล          
ซอย  57/8B  หมู่ท่ี  6  ต าบลมะลิกา

0 120,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล           
ซอย 32/1A หมู่ท่ี  10  ต าบลแม่อาย         
 (หน้าบ้านนายเลิศ  บุญมี)

0 0 0

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาล          
ซอย  21/4 (นายเช้ือ  สังข์ทอง) หมู่ท่ี 3     
ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาล          
ซอย  56/7 (หอเจ้าบ้าน)หมู่ท่ี  8        
ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย  20 
หมู่ท่ี  2 ต าบลแม่อาย

0 81,600 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 227,000 0 %

108,500 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  4/4
 หมู่ท่ี  1 ต าบลแม่อาย  เช่ือมหมู่ท่ี  2  

ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล          
ซอย  56/3 หมู่ท่ี  8  ต าบลแม่อาย         
(พ่อประทีป   ทรายมูล)

0 0 0

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล          

ซอย 57/2 หมู่ท่ี  7  ต าบลมะลิกา
142,500 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  29 หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย

0 26,250 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)ปี 2560 ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  29/5 หมู่ท่ี 5  ต าบลแม่อาย

0 35,000 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3 หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 52,500 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3A หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 35,000 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3B หมู่ท่ี 7  ต าบลแม่อาย

0 96,250 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3D หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 17,500 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3E หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 35,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/3G หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่อาย

0 35,000 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  35/4 หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่อาย

0 43,750 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  57/12 หมู่ท่ี 6  ต าบลมะลิกา

0 17,500 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  57/8B หมู่ท่ี 6  ต าบลมะลิกา

0 17,500 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

96,500 0 0 %

77,500 0 0 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  9 หมู่ท่ี 11  ต าบลแม่อาย

0 35,000 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 
ซอย  9/7 หมู่ท่ี 11  ต าบลแม่อาย

0 17,500 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี            
ถนนเทศบาลซอย 9  หมู่ท่ี  11            
ต าบลแม่อาย

86,500 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย 1/1  หมู่ท่ี  1           
ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 0 %

77,500 0 0 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย 35/3   หมู่ท่ี 6,7       
ต าบลแม่อาย

138,000 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย 57/15  หมู่ท่ี  6        
ต าบลมะลิกา

86,000 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย  29  หมู่ท่ี  5           
ต าบลแม่อาย

86,000 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

96,500 0 0 %

0 0 0 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี              

ถนนเทศบาลซอย 39/14A(นาพ่อทอง)     
หมู่ท่ี  9  ต าบลมะลิกา

67,000 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย 39/14 หมู่ท่ี  9         
ต าบลมะลิกา (ป่าช้าสันขม้ิน)

0 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อม

ปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ีถนนเทศบาล              

ซอย 53/10 (นาเมืองกอง)   หมู่ท่ี 5,6            

ต าบลมะลิกา                            

86,000 0 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

85



ปี 2561 ปี 2562

77,500 0 0 %

96,500 0 0 %

0 0 0 %

28,800 0 0 %

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี              
ถนนเทศบาลซอย 1/1A หมู่ท่ี 1            
ต าบลแม่อาย (แก้วมังกร)

0 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี              
ถนนเทศบาล ซอย 57/8 หมู่ท่ี 6          
ต าบลมะลิกา

0 0 0

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี             
ถนนเทศบาลซอย 35/3A หมู่ 6            
ต าบลแม่อาย

53,000 0 0

ก่อสร้างปรับผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อม
ปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี                   
บริเวณโรงฆ่าสัตว์ หมู่ท่ี  5  ต าบลแม่อาย   

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างปรับผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อม
ปรับเกล่ียตามสภาพพ้ืนท่ี                    
ถนนเทศบาลซอย 1/Aหมู่ท่ี 1              
ต าบลแม่อาย                           
  

86,500 0 0

ก่อสร้างฝายแบ่งน้ า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 9          
ต าบลมะลิกา 49,500 0 0

ก่อสร้างพนังก้ันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล    
ซอย 39/12  หมู่ท่ี   9 ต าบลมะลิกา  0 64,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.                
ถนนเทศบาล  ซอย  68 หมู่ท่ี  4          
ต าบลมะลิกา 

0 140,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.                
ถนนเทศบาล ซอย  39/1A หมู่ท่ี  7         
ต าบลแม่อาย

0 72,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
 ซอย  68/1A  หมู่ท่ี  10    ต าบลมะลิกา

0 194,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
ซอย  30 หมู่ท่ี  3 ต าบลแม่อาย

0 82,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  34/4 หมู่ท่ี  10    ต าบลแม่อาย 0 61,200 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  39/2 แยกคลองส่งน้ า    หมู่ท่ี  7  
ต าบลแม่อาย 

0 86,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  39/6 หมู่ท่ี  6  ต าบลแม่อาย 0 240,800 0

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.                
ถนนเทศบาลซอย  44/1  หมู่ท่ี  4            
ต าบลแม่อาย 

0 105,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.                 
ถนนเทศบาลซอย  48 หมู่ท่ี  4            
ต าบลแม่อาย 

0 60,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  51 หมู่ท่ี  5 ต าบลมะลิกา 0 78,200 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  52 หมู่ท่ี  4  ต าบลแม่อาย 0 62,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  52 หมู่ท่ี  5  ต าบลแม่อาย

0 126,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  56/5 หมู่ท่ี  8  ต าบลแม่อาย

0 210,600 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 178,500 0 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  58/5 หมู่ท่ี  8  ต าบลแม่อาย

0 100,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  60/B หมู่ท่ี  3   ต าบลมะลิกา

0 57,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 14 หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่อาย

0 148,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 16/1 หมู่ท่ี  2  ต าบลแม่อาย

0 210,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 21  หมู่ท่ี  3  ต าบลแม่อาย 0 167,200 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  6/A หมู่ท่ี  1  ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  68/2  หมู่ท่ี  4  ต าบลมะลิกา

0 80,000 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู    
พร้อมฝาปิด   ถนนเทศบาลซอย 64/1    
หมู่ท่ี 10  ต าบลมะลิกา

225,000 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู   
พร้อมฝาปิด   ถนนเทศบาลซอย  57       

หมู่ท่ี  6 ต าบลมะลิกา

290,000 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 16/1      
หมู่ท่ี  2  ต าบลแม่อาย

220,000 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

199,000 0 0 %

0 106,000 0 %

0 0 0 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู       
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 35          
หมู่ท่ี  5 ต าบลแม่อาย

247,000 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู       
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย  70           
หมู่ท่ี  4  ต าบลมะลิกา

0 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู       
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 42/1         
หมู่ท่ี  4  ต าบลแม่อาย (ป้าทองดี)

0 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  ถนนเทศบาลซอย 49               
หมู่ท่ี 4 ต าบลมะลิกา

286,500 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

30,000 0 0 %

0 45,500 0 %

0 0 0 %

0 33,000 0 %

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู       
พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 60          
หมู่ท่ี  8  ต าบลมะลิกา

232,000 0 0

ก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู         
พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย  69        
หมู่ท่ี  4  ต าบลมะลิกา                      
(ข้างบ้านนายศรีนวล  ค าภีระ) 

0 0 0

ก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 
(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่อาย

0 0 0

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย  48  หมู่ท่ี  4  ต าบลแม่อาย

237,000 0 0

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.            
พร้อม   หูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง ถนนเทศบาล 
ซอย 29/1หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 38,000 0 %

0 60,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 50/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย

0 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมหูช้าง 
2 ข้าง  ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ท่ี  3  
ต าบลแม่อาย

0 0 0

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน             
ถนนเทศบาลซอย  56/7 หมู่ท่ี  8       
ต าบลแม่อาย

0 0 200,000

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล.    
ซอย  28 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

0 0 200,000

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  39 หมู่ท่ี  7          
ต าบลแม่อาย

0 0 61,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย   69/1 หมู่ท่ี 4      
ต าบลมะลิกา

0 0 9,000

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล.         
ถนนเทศบาล ซอย 48 หมู่ท่ี 4             
ต าบลแม่อาย

0 0 150,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 30/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

0 0 102,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 50/A หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย

0 0 72,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 9  หมุ่ท่ี 11  ต าบลแม่อาย

0 0 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  69/2 หมู่ท่ี  4  ต าบลมะลิกา

0 0 34,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย  69   หมู่ท่ี 4  ต าบลมะลิกา

0 0 45,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.ถนน
เทศบาลซอย  74 หมู่ท่ี 7 ต าบลมะลิกา

0 0 300,000

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย  53 หมู่ท่ี 9  ต าบลมะลิกา

0 0 150,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ท่ี  6,7         
ต าบลแม่อาย พร้อมร้ือถอน ถนนเดิมและ
ขนท้ิง

0 0 300,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย  1/1 หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่อาย

0 52,500 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย  1/A หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่อาย 0 70,000 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน
เทศบาล ซอย  53/10 หมู่ท่ี  5          
ต าบลมะลิกา 

0 35,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาลซอย  53/5 พร้อมขยาย        
ผิวจราจร หมู่ท่ี 5  ต าบลมะลิกา

0 0 174,600

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.     
ซอย  39/1A  หมู่ท่ี  7  ต าบลแม่อาย

0 0 88,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาล ซอย 46 หมู่ท่ี 4 ต.แม่อาย

0 200,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.       
ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ท่ี 5              
ต าบลแม่อาย

0 0 84,600

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาลซอย  32/3  หมู่ท่ี  10       
ต าบลแม่อาย

0 0 104,400

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ท่ี 2               
ต าบลแม่อาย

0 0 172,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.(ไม่มี
ฝา)และ มีฝา ถนนเทศบาลซอย  39/13  
หมู่ท่ี  2  ต าบลมะลิกา

0 0 133,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาลซอย  57/8 หมู่ท่ี 6            
ต าบลมะลิกา

0 0 99,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.      
ถนนเทศบาลซอย  65 หมู่ท่ี 10           
ต าบลมะลิกา

0 0 142,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.    
ถนนเทศบาลซอย 39/3                       
หมู่ท่ี  2  ต าบลมะลิกา

0 0 36,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.    
ถนนเทศบาลซอย 2 หมู่ท่ี  1 ต าบลแม่อาย

0 0 112,600

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 80 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการปรับปรุงคอสะพานต้นตอง      
ถนนเทศบาล ซอย  58  หมู่ท่ี  8           
ต าบลมะลิกา

0 100,000 180,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย  34/5 หมู่ท่ี 10  ต าบลแม่อาย

0 0 17,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย  53/5A หมู่ท่ี 5  ต าบลมะลิกา

0 0 35,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย 21/3 หมู่ท่ี  3  ต าบลแม่อาย

0 0 26,250

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย 29/3 หมู่ท่ี  7  ต าบลแม่อาย

0 0 35,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 30,500 0 %

0 426,000 -45.88 %

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล
ซอย 35/3Dหมู่ท่ี  6  ต าบลแม่อาย

0 0 17,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซ้ือท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ        
หมู่ท่ี 10  ต าบลมะลิกา 0 50,000 0

จัดซ้ือท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ       
หมู่ท่ี 4 ต าบลมะลิกา

0 50,000 0

จัดซ้ือท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ         
หมู่ท่ี  7 ต าบลมะลิกา 0 300,000 0

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 53 หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา

0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

148,500 916,076 495,750

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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1,438,300 2,657,500

1,438,300 2,657,500

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,822,554 7,260,026 3,676,400

รวมงบลงทุน 3,822,554 7,260,026 3,676,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 439,053.57 0 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ  
แม่อาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมโคมก่ิงถนนเทศบาลซอย 71หมู่ท่ี 4 
ต าบลมะลิกา

0 6,500 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ  
แม่อาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาลซอย 39/13       
หมู่ท่ี 2 ต าบลมะลิกาเช่ือมหมู่ท่ี 5      
ต าบลมะลิกา

0 50,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0
0 0

1,438,300 2,657,500

1,110,762 0 0 %

0 998,304 10.73 %

1,110,762 998,304

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ    
แม่อาย ตามโครงการขยายไฟก่ิงพร้อม   
สายดับ ถนนเทศบาลซอย 56/7 หมู่ท่ี 8   
ต าบลแม่อาย

0 14,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ    
แม่อายตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
โคมก่ิง ถนนเทศบาลซอย 60/B  หมู่ท่ี 3 
ต าบลมะลิกา

0 7,500 0

รวมเงินอุดหนุน 439,053.57 78,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 439,053.57 78,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 4,261,607.57 7,338,026 3,676,400

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,061,154 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,219,200 1,350,000

รวมค่าใช้สอย 1,061,154 1,219,200 1,350,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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5,750 177,800 0 %

24,070 0 0 %

28,490 27,200 -9.09 %

270,125.91 257,850.92 0 %

29,385 29,970 0 %

16,020 11,400 0 %

373,840.91 504,220.92

1,484,602.91 1,502,524.92

1,484,602.91 1,502,524.92

5,024,794.54 6,194,322.15

75,950 10,000 17.02 %

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 281,870 150,000 150,000

วัสดุก่อสร้าง 54,755 25,000 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,900 110,000 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 263,648.08 250,000 250,000

วัสดุการเกษตร 24,390 30,000 30,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 22,900 30,000 30,000

รวมค่าวัสดุ 689,463.08 595,000 585,000

รวมงบด าเนินงาน 1,750,617.08 1,814,200 1,935,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,750,617.08 1,814,200 1,935,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,174,260.96 12,751,716 13,416,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 2,800 94,000 110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 56,525 0 %

0 19,987 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์และจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

91,460 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ
 ในเขตเทศบาล

0 50,000 50,000

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ 0 0 50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่อาย

0 0 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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75,950 86,512

75,950 86,512

100,000 0 0 %

100,000 0

100,000 0

175,950 86,512

175,950 86,512

รวมค่าใช้สอย 94,260 144,000 310,000

รวมงบด าเนินงาน 94,260 144,000 310,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 94,260 144,000 310,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 94,260 144,000 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 97.39 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 0 %

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนใน
เขตเทศบาล

41,088 25,330 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท ากิจกรรมกีฬาเพ่ือ

มวลชน(Challenge Day)
0 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 41,088 25,330 60,000

รวมงบด าเนินงาน 41,088 25,330 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 41,088 25,330 60,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการต้ังธรรมหลวง         
เทศน์มหาชาติ

33,058 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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35,223 0 0 %

18,638 19,658 -100 %

15,920 27,868 0 %

26,138 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีถวายเทียน
พรรษาและอาสาฬหบูชา

47,923 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีย่ีเป็ง 5,600 85,255 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ 88,673 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสรงน้ าพระนางมะลิกา 40,270 0 0

โครงการตักบาตรปีใหม่ 0 0 10,000

โครงการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย

0 0 15,000

โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและ
อาสาฬหบูชา

0 0 20,000

โครงการประเพณีย่ีเป็ง 0 0 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

95,919 47,526

95,919 47,526

10,000 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการสรงน้ าพระนางมะลิกา 0 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 215,524 85,255 195,000

รวมงบด าเนินงาน 215,524 85,255 195,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่อาย 0 10,000 0

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่อาย  
ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์

0 0 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน

วัดในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย 0 39,000 0

อุดหนุนวัดชัยสถาน 0 0 3,000

อุดหนุนวัดดงส้มสุก 0 0 8,000

อุดหนุนวัดดอนชัย 0 0 3,000

อุดหนุนวัดดอยแก้ว 0 0 8,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

10,000 10,000

10,000 10,000

105,919 57,526

10,000 0 0 %

อุดหนุนวัดนิวาสสถาน 0 0 3,000

อุดหนุนวัดบ้านใหม่ปูแช่ 0 0 3,000

อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ 0 0 8,000

อุดหนุนวัดมงคลนิมิต 0 0 3,000

อุดหนุนวัดมงคลสถาน 0 0 3,000

อุดหนุนวัดมาตุการาม 0 0 8,000

อุดหนุนวัดแม่อายหลวง 0 0 13,000

อุดหนุนวัดสันต้นม่วง 0 0 8,000

อุดหนุนวัดสันผักหละ 0 0 3,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย 0 0 50,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 49,000 134,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 49,000 134,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 225,524 134,255 329,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 10,000 -100 %

0 0 100 %

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

115,919 67,526

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่อาย 0 10,000 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่อาย  
ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2564

0 0 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 10,000 10,000 10,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 276,612 169,585 399,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

0 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุพืช
เศรษฐกิจ

0 10,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 10,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0 30,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 30,000 40,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 30,000 40,000

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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1,094,400 1,174,320 6.77 %

100,000 108,000 0 %

1,194,400 1,282,320

1,194,400 1,282,320

0 0 9.09 %

167,940 176,940 0 %

167,940 176,940

463,800 0 0 %

0 391,900 0 %

102,999 168,021 0 %

566,799 559,921

127,260 116,780 -8.7 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,039,880 1,186,860 1,267,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 94,866.66 120,000 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,134,746.66 1,306,860 1,387,200

รวมงบบุคลากร 1,134,746.66 1,306,860 1,387,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 33,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 90,720 150,000 150,000

รวมค่าตอบแทน 90,720 183,000 186,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 373,101.07 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 400,000 400,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 93,659.5 150,000 150,000

รวมค่าใช้สอย 466,760.57 550,000 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 106,625 230,000 210,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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14,370 14,215 25 %

149,844 199,605 0 %

30,334 42,034 -14.29 %

0 9,200 100 %

168,397 120,725 -10 %

17,980 18,955 1.69 %

15,000 14,930 50 %

29,820 28,530 50 %

0 0 20 %

0 0 0 %

553,005 564,974

405,548.54 458,965.71 0 %

244,465.85 279,608.94 0 %

650,014.39 738,574.65

1,937,758.39 2,040,409.65

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,925 20,000 25,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว 179,990 270,000 270,000

วัสดุก่อสร้าง 24,142 35,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 5,000 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 58,435.2 260,000 234,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 29,500 30,000

วัสดุการเกษตร 0 10,000 15,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 24,000 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,000 6,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 7,800 5,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 440,917.2 889,500 865,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 190,148.94 500,000 500,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 198,190.77 350,000 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 388,339.71 850,000 850,000

รวมงบด าเนินงาน 1,386,737.48 2,472,500 2,451,000

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

งบลงทุน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองดูดอากาศ 12,000 0 0

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 0 58,800 0

พัดลมแขวนผนัง 12,000 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองป้ัมน้ า 0 10,000 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เขียงพลาสติก 7,000 0 0

โต๊ะวางของสแตนเลส 25,000 0 0

มีดอีโต้ผ่าซาก 7,000 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คีมช๊อตสลบสุกร 15,000 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,000 68,800 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

0 0

3,132,158.39 3,322,729.65

3,132,158.39 3,322,729.65

1,500,000 1,500,000 -100 %

125,370.11 79,249.23 -100 %

388,518 388,230 2.27 %

0 16,000 142.86 %

13,796,100 14,853,800 3.06 %

โครงการก่อสร้างประปาหอสูง 0 400,000 0

โครงการขุดบ่อบ าบัดน้ าเสียในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อาย

0 72,440 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 472,440 0

รวมงบลงทุน 78,000 541,240 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,599,484.14 4,320,600 3,838,200

รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,599,484.14 4,320,600 3,838,200

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 1,500,000 1,500,000 0

ค่าช าระดอกเบ้ีย 171,742.72 38,710 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 385,637 440,000 450,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 21,000 51,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,981,600 17,000,000 17,521,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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2,452,000 2,607,200 5.75 %

313,500 337,000 14.49 %

149,993.5 17,000 -35.49 %

344,888.65 0 0 %

0 74,706.47 178.03 %

0 0 0 %

837,000 852,000 -3.69 %

42,516 42,516 0 %

83,843.96 0 0 %

187,360 397,047.96 -23.59 %

20,221,090.22 21,164,749.66

20,221,090.22 21,164,749.66

20,221,090.22 21,164,749.66

20,221,090.22 21,164,749.66

57,927,167.33 59,978,813.76

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,056,000 3,100,000 3,278,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 307,500 414,000 474,000

ส ารองจ่าย 0 1,032,440 666,064

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 387,488.55 0 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 130,200 362,000

เงินช่วยพิเศษ 0 5,000 5,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

784,872 951,080 916,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 42,516 42,516 42,516

เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 0 0 0

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 271,203.96 1,213,150 927,000

รวมงบกลาง 18,888,560.23 25,888,096 24,692,980

18,888,560.23 25,888,096 24,692,980

รวมงบกลาง 18,888,560.23 25,888,096 24,692,980

รวมแผนงานงบกลาง 18,888,560.23 25,888,096 24,692,980

รวมทุกแผนงาน 61,161,780.07 87,500,000 89,000,000

รวมงบกลาง

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเบ้ียยังชีพคนพิกำร 3,278,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเบ้ียควำมพิกำรในเขต

เทศบำลตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562    

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 17,521,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ          

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 51,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี     

ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561     

24,692,980 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตำมพระรำชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลแม่อำย
อ ำเภอ แม่อำย   จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 24,692,980 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 89,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งบกลาง 24,692,980 บาท

งบกลาง
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.5/ว 45 ลงวันท่ี 24 

สิงหำคม 2552

     

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำท ำศพ  กรณีพนักงำนเทศบำล  

ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของทุกหน่วยงำนของเทศบำล   ท่ี

เสียชีวิตในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร     

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 916,000 บำท

1.ค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย จ ำนวน 82,000 บำท       

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ

ไทย                   

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในกิจกำร

จรำจร  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชำชนได้รับโดยตรงตำมหนังสือ           

ด่วนมำก ท่ี มท 0313/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลำคม 2539              

3. เงินสมทบ สปสช. จ ำนวน  230,000  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลแม่อำย           

ตำมหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0891.3/ว 1263 ลงวันท่ี  30 

พฤษภำคม  2557

     
เงินช่วยพิเศษ 5,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 362,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 666,064 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีท่ีจ ำเป็น  เช่น  ป้องกันและช่วยเหลือ

ผู้ประสบสำธำรณภัยต่ำง ๆ ฯลฯ    

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 474,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์      

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน

สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎำคม 2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ำยเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ   ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง (ฉบับท่ี 8)    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ     

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 927,000 บำท

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) 42,516 บำท

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 13,177,570 บาท

งบบุคลากร 9,170,770 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 725,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ของนำยกเทศมนตรีและ

รองนำยกเทศมนตรี โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  ดังน้ี

- เงินเดือนนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือนละ 28,800 บำท

- เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ  15,840  บำท

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของนำยกเทศมนตรีและ

รองนำยกเทศมนตรี  โดยต้ังจ่ำยไว้  12 เดือน  ดังน้ี

- เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือนละ 

6,000 บำท  

- เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือน

ละ 4,500  บำท

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ของนำยกเทศมนตรีและ       

รองนำยกเทศมนตรี  โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน ดังน้ี

- เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 6,000 บำท

- เงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 

4,500  บำท

120



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 207,360 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำร

นำยกเทศมนตรีและท่ีปรึกษำของนำยกเทศมนตรี  โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 

เดือน ดังน้ี

- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีในอัตรำ

เดือนละ 10,080 บำท

- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีในอัตรำเดือน

ละ 7,200 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,555,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนสภำ รองประธำนสภำ

และสมำชิกสภำเทศบำล  โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน ดังน้ี

- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล ในอัตรำเดือนละ 

15,840 บำท

- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำเทศบำล ในอัตรำเดือน

ละ 12,960 บำท

- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำเทศบำล ในอัตรำเดือนละ 

10,080 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,322,450 บาท

เงินเดือนพนักงำน 4,166,460 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 11 อัตรำ 

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 151,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน เท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง

ปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำล  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครอง

ชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนเทศบำล 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 271,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัดเทศบำลและรองปลัดเทศบำล

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 554,110 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 

3 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,095,480 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 8 

อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมท้ังปรับปรุงค่ำจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน 8 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้  ไม่เกิน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 3,816,800 บาท

ค่าตอบแทน 271,800 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
110,000 บำท

1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 80,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำร

ตรวจผลกำรประเมินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจผลงำน

ของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของพนักงำนเทศบำล  สำยงำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรประเมินบุคคล  

ผลงำน  วิสัยทัศน์และกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำรบริหำร 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำลสำยบริหำรได้

ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก

เทศบำล ฯลฯ

2. ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

จ ำนวน 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ (โบนัส)ให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

จ้ำง
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง

ค่ำเช่ำบ้ำน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่นำยกเทศมนตรี 

พนักงำนเทศบำล  และลูกจ้ำงประจ ำ     
เงินช่วยเหลือบุตร 1,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงำนเทศบำล     

ค่าใช้สอย 1,975,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 450,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่,ค่ำเบ้ียประกันภัย,ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำร,ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดค่ำจ้ำงเหมำดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท

1 ค่ำรับรอง จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเล้ียงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำ

นิเทศงำน ตรวจงำน เย่ียมชมหรือ ทัศนศึกษำ ค่ำรับรองส ำหรับ

ผู้เข้ำร่วมประชุมในกิจกำรต่ำง  ๆของเทศบำล   

2 ค่ำเล้ียงรับรอง จ ำนวน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืมเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ในกำรเล้ียงรับรอง

และ ค่ำบริกำรในกำรประชุมสภำเทศบำล ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

     รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

ไทยหรือนอกรำชอำณำจักรไทยของนำยกเทศมนตรี             รอง

นำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล 

พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำพำหนะ  

ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ

     ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนแก่

ผู้เสียหำย ค่ำจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม้ ของขวัญ  ของรำงวัล ฯลฯ 
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โครงกำร Big Cleaningday 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร Big Cleaningday 

เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำอำหำรฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำท่ี  265 

ล ำดับท่ี 6     

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมเอำชนะยำเสพติด

เทศบำลต ำบลแม่อำย

200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์ป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด  กิจกรรมกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำอำหำร

เคร่ืองด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวข้องฯลฯ 

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนมำก           

ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4  ธันวำคม 2560 หรือระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561- 2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  2/2563 หน้ำท่ี 14 ล ำดับท่ี 2

โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน/

ต ำบลในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย  เช่น ค่ำวัสดุ  ค่ำอำหำร  

เคร่ืองด่ืม  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องฯลฯ

-เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มี.ค. 2553  

หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำท่ี  265 

ล ำดับท่ี  7        
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกร

เทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่อำยในกำรฝึกอบรมของ

นำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง

เทศบำลและพนักงำนจ้ำง  เช่น ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทน 

วิทยำกร ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำของขวัญของท่ีระลึก หรือค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน        

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี  264 

ล ำดับท่ี 4

     โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลหรือผู้บริหำรเทศบำล 700,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำล

หรือผู้บริหำรเทศบำล เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร ฯลฯ 

-ตำม พรบ. กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 หรือระเบียบ 

หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำท่ี  264 

ล ำดับท่ี  3     

โครงกำรวันเทศบำล 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเทศบำล วันท่ี 24 

เมษำยน เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ของรำงวัล  ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตำมหนังสือ ท่ี  มท0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19 

พฤษภำคม 2541 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 264 

ล ำดับท่ี 5     
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนชุมชน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ในกำรจัดท ำแผนชุมชน เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำอำหำร ฯลฯ 

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856       

ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2553 หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี  265  

ล ำดับท่ี 8     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 400,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าวัสดุ 1,035,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 280,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ วัสดุอุปกรณ์

ต่ำงๆ ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 65,000 บำท

เพ่ือค่ำจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ   สำยไฟฟ้ำ  

โคมไฟฟ้ำพร้อมขำ ฯลฯ     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วย ชำม แก้วน้ ำ ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้ำง 45,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ตะปู ค้อน ตลับเมตร ปูน หิน 

ทรำย ไม้ กระเบ้ือง ฯลฯ     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี ยำง

นอก ยำงใน หัวเทียนฯลฯ     
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันหล่อล่ืนฯลฯ     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม  กระดำษ

โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ผงหมึก แผ่นดิสก์

ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค 535,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในส ำนักงำนและสถำนท่ีสำธำรณะ     

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในอำคำรส ำนักงำนเทศบำล อำคำรศูนย์

สำธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนฯลฯ     

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ในส ำนักงำนเทศบำล ในกำรติดต่อรำชกำร

ต่ำงๆ     

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำจัดซ้ือดวงตรำไปรษณี        

ยำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์     

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 70,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ตำมโครงกำร

อินเตอร์เน็ตต ำบล และค่ำส่ือสำรอ่ืน ๆ     

งบลงทุน 100,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง     
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งบรายจ่ายอ่ืน 40,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 40,000 บาท

รำยจ่ำยอ่ืน

รำยจ่ำยอ่ืน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำง องค์กร หรือสถำบันท่ีเป็นกลำง

ในกำรประเมินและส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในเขต

เทศบำลต ำบลแม่อำย  เพ่ือประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน

กำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

(โบนัส) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     

แม่สำวในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ ำเภอแม่อำย  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 266  

ล ำดับท่ี  9

งานบริหารงานคลัง 3,908,610 บาท

งบบุคลากร 2,969,010 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,969,010 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,414,610 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญจ ำนวน 7 อัตรำ 

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 91,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรกองคลังและเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว 

ค่ำคุณวุฒิ ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ จ ำนวน 7 อัตรำ            

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12เดือน  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 103,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลังและหัวหน้ำฝ่ำย  จ ำนวน 3 อัตรำ   

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 324,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงจ ำนวน 3 

อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 

3 อัตรำโดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบด าเนินงาน 821,000 บาท

ค่าตอบแทน 228,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่ 

พนักงำนเทศบำลสำมัญและพนักงำนจ้ำงฯลฯ  

ค่ำเช่ำบ้ำน 168,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่ พนักงำนเทศบำลสำมัญท่ีมีสิทธิเบิกค่ำ

เช่ำบ้ำน  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ พนักงำนเทศบำล

สำมัญ

ค่าใช้สอย 358,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 38,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ค่ำรับวำรสำร 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร

แนะน ำกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำย

เอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ฯลฯ 
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริกำรรับช ำระภำษีนอกส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรรับช ำระ

ภำษีนอกส ำนักงำน เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำร

ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม   

กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 263  

ล ำดับท่ี  2

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินในเขตเทศบำล

180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุง

ข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบำล  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550  หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี 12  ล ำดับท่ี 1
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 110,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำง  เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมพัสดุและค่ำบ ำรุงรักษำหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 
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รวม

รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 235,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ 

ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ท่ีแขวนระวำงแผนท่ี ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วย ชำม ส้อม แก้วน้ ำ 

จำนรองแก้ว ถ้วยกำแฟ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 

ยำงใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันหล่อล่ืน น้ ำมันเบนซิน ฯลฯ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดำษ

โปสเตอร์  พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก ผงหมึก แผ่นดิสก์ 

แผ่นซีดี ฯลฯ 
งบลงทุน 118,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 118,600 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีพนักพิงระดับไหล่ 6,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีพนักพิงระดับไหล่  มีท่ีท้ำวแขน  บุด้วย

ฟองน้ ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับ สูง - ต่ ำ มีโช๊สโครงขำ

อลูมิเนียม 5 แฉก มีล้อเล่ือนไปมำ ขนำด (W) 64 x (D)72 x 

(H)119 CM. จ ำนวน 2 ตัว รำคำตัวละ 3,000บำท 

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ี

เคยจัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือเพ่ือใช้ใน

งำนบริหำรงำนคลัง  

เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 

4/2563 หน้ำ 77 ล ำดับท่ี 30
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เก้ำอ้ีส ำนักงำน ไม่มีท่ีท้ำวแขน 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน ไม่มีท่ีท้ำวแขน   บุด้วย

ฟองน้ ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับสูง - ต่ ำ มีโช๊ส โครงขำเป็นไฟ

เบอร์ ล้อ 5 แฉก ขนำด (W) 51 x (D) 61 x (H) 88 CM  จ ำนวน 

1 ตัว รำคำตัวละ 2,000 บำท

-เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ิน หรือรำคำท่ี

เคยจัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือเพ่ือใช้ใน

งำนบริหำรงำนคลัง  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 

4/2563 หน้ำ 77 ล ำดับท่ี 31

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 

แบบท่ี 2 * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 

core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ  พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 

GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง

หน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี

  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ

 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
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  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 

480 GB จ ำนวน 1 หน่วย

 - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 

3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 34,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน *     

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ

เคร่ืองละ 17,000 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก            

 (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำน

  ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 4 GB

 - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับ

ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 37  ล ำดับท่ี 22
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State

  Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 

3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ฉบับ

ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563                                 

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำท่ี 36 

 ล ำดับท่ี 23
15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำ

เคร่ืองละ 7,500  บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner 

และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 

หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ

ต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm)

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้

- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 

600 x 1,200 dpi

เคร่ืองพิมพ์
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จ ำนวน

- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ

- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ

- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ 

สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ฉบับ

ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563                                 

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 36  ล ำดับท่ี 26

17,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 3 

เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 5,800 บำท 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)

 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ฉบับ

ประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563                                  

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 36  ล ำดับท่ี 27 

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

11,400 บำท

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ 2,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 

16 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

- มีลักษณะกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง

- มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรท ำงำนช่องเช่ือมต่อระบบ

เครือข่ำยทุกช่อง

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม        

ฉบับประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563    

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 77  ล ำดับท่ี 29

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้         

งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำม

กฎหมำย จ ำนวน 3 ชุด รำคำ 3,800 บำท ต่อชุด 

โดยใช้เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม             

ฉบับประกำศ ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563                            

 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 36  ล ำดับท่ี 28

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,645,200 บาท

งบบุคลากร 2,158,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,158,200 บาท

เงินเดือนพนักงำน 302,280 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ โดย

ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน     
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,711,920 บำท

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 13 อัตรำ โดยค ำนวณต้ัง

จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมท้ังปรับปรุงค่ำจ้ำง     

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 144,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน 13 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน     

งบด าเนินงาน 1,420,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลและ

ลูกจ้ำงประจ ำ     

ค่าใช้สอย 1,060,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ี

พัก ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ฯลฯ     

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉิน 

400,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ

บนท้องถนน โดยระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่ำวัสดุ

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ค่ำตอบแทน

วิทยำกร ค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์

หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน        

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน    

พ.ศ.2557 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561– 2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  2/2563 หน้ำท่ี  13  ล ำดับท่ี  2    
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย       

ในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร 

เคร่ืองนุ่งห่ม หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย            

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2560 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบหนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี  2/2563  หน้ำท่ี 12 ล ำดับท่ี  1   

โครงกำรชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำรติดต้ังถัง

ดับเพลิงในพ้ืนท่ีชุมชน/วัด ในเขตเทศบำล

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับ

อัคคีภัยโดยกำรติดต้ังถังดับเพลิงในพ้ืนท่ีชุมชน/วัด ในเขตเทศบำล 

เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน        

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน    

พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 1    

   โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำลต ำบล

แม่อำย

80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ     

ภัยพิบัติประจ ำเทศบำลต ำบลแม่อำย เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ            

ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน         

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน   

พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง               

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี 1/2563 หน้ำท่ี 1 ล ำดับท่ี 34     
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เทศบำลต ำบล   

 แม่อำย หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย

พลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำยหลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตรทบทวน 

เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน           

พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง        

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี 4/2562 หน้ำท่ี 67 ล ำดับท่ี 2      
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย กิจกรรมกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน         

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) หน้ำท่ี 260 

ล ำดับท่ี  3
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง

ถนน เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน         

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน     

พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม    

คร้ังท่ี 1/2562 หน้ำท่ี 34 ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

แก่ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยแก่ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย  

กิจกรรมกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทน

วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน         

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน    

พ.ศ.2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี 261 

ล ำดับท่ี 4
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ำบ ำรุงรักษำ

หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ     

ค่าวัสดุ 320,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 

ยำงใน   หัวเทียน ฯลฯ     

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ     

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น  เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ     
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รวม

รวม

จ ำนวน

งบลงทุน 957,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 957,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงำน

เคร่ืองตัดถ่ำงไฮดรอลิก 480,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่ำงไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง จ ำนวน  1  ชุด เพ่ือใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีติดอยู่

ภำยในยำนพำหนะและอำคำร ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรกู้ภัยและ

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลต ำบลแม่อำย โดยมี

คุณลักษณะท่ัวไป ดังน้ี

-เป็นชุดเคร่ืองมือตัดถ่ำงระบบไฮดรอลิกท่ีใช้งำนกับเคร่ืองสูบไฮดรอ

ลิกท่ีขับเคล่ือนกำรท ำงำนด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ มี

แรงดันไฮดรอลิกสูงสุดในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ  720 บำร์  

เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนในด้ำนงำนกู้ภัยและบรรเทำสำธำรณ

ภัย  ประกอบด้วย

1  เคร่ืองสูบไฮดรอลิกชนิดแรงดันสูง (High pressure) ขับเคล่ือน

กำรท ำงำนด้วยเคร่ืองยนต์เบนซินชนิด  4  จังหวะก ำลังไม่น้อยกว่ำ 

2.0 แรงม้ำ ให้แรงดันไฮดรอลิกในกำรใช้งำนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ  

720 บำร์  

 2  เคร่ืองตัดและถ่ำงในตัวเดียวกันระบบไฮดรอลิก  รองรับแรงดัน

ในกำรท ำงำนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 720 บำร์ มีน้ ำหนักพร้อมใช้งำนไม่

เกิน 15 กิโลกรัม  

 3.  อุปกรณ์ค้ ำยัน/ดัน/ถ่ำงระบบไฮดรอลิก รองรับแรงดันในกำร

ท ำงำนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 720 บำร์ มีน้ ำหนักพร้อมใช้งำนไม่เกิน  

10 กิโลกรัม 

4. ชุดสำยไฮดรอลิก จ ำนวน  1 ชุด  พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วไร้

แรงดัน มีควำมยำวของชุดสำยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่ำ  5  เมตร 

น้ ำหนักพร้อมใช้งำนไม่เกิน 3 กิโลกรัม สำมำรถทนแรงดันสูงสุดใน

กำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำของแรงดันในกำรใช้งำนของเคร่ือง

สูบไฮดรอลิกและอุปกรณ์ตัดถ่ำงไฮดรอลิก
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5. ชุดแท่นบันไดรองป้องกันกำรยุบตัวและชุดบล็อกรองล้อรถยนต์ 

ผลิตจำกพลำสติกเหนียว แข็งแรง ทนทำน ในชุดประกอบด้วย 

 - ชุดข้ันบันไดทดระยะ จ ำนวน 2 ช้ิน มีหูห้ิวเพ่ือสะดวกต่อกำร

เคร่ืองย้ำย

 - ชุดล่ิมรองล้อแบบสำมเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ำขนำดเล็ก

จ ำนวน 4 ช้ิน

 - ชุดล่ิมรองล้อแบบสำมเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ำขนำดใหญ่

จ ำนวน 4 ช้ิน

- ชุดล่ิมรองล้อแบบส่ีเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัสขนำดเล็ก จ ำนวน 

2 ช้ิน

- ชุดล่ิมรองล้อส่ีเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัสขนำดกลำง จ ำนวน 2 ช้ิน

- ชุดล่ิมรองล้อส่ีเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัสขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 ช้ิน

 6. ถุงมือกู้ภัยส ำหรับใช้งำนกับเคร่ืองตัดถ่ำง เป็นถุงมือกู้ภัย 2 ช้ัน 

ชนิดพิเศษ ท่ีออกแบบมำเพ่ือใช้งำนกับเคร่ืองตัดถ่ำงโดยเฉพำะ 

สำมำรถป้องกันไฟฟ้ำกระแสตรง (DC) ได้  ผลิตจำกวัสดุ ท่ีมี

คุณสมบัติแข็งแรงทนทำน ทนต่อควำมร้อน และแรงเสียดสีได้ดี  มี

กำร์ดแข็งป้องกันกำรกระแทกบริเวณหลังมือ ข้อมือ และน้ิวมือทุก

น้ิว  สำมำรถป้องกันน้ ำ  เลือด สำรเคมี และ ของเหลวอ่ืนๆได้  

ภำยในถุงมือตัดเย็บด้วยผ้ำกันควำมร้อน ท่ีสำมำรถระบำยอำกำศ 

ควำมช้ืนและควำมร้อนได้ดี 
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จ ำนวน

จ ำนวน

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิงภำยในอำคำร 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิงภำยในอำคำร เพ่ือใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนป้องกันและระงับอัคคีภัย จ ำนวน 2 ชุดๆละ 30,000.-

บำท ดังน้ี

-ชุดผจญเพลิงภำยในอำคำร สำมำรถป้องกันควำมร้อนและเปลวไฟ

ท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่ำ 250 องศำเซลเซียส ท ำจำกวัสดุ 3 ช้ัน ด้วย

เส้นใยนอแม๊ค                                                          

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์  แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือในรำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ีเคย

จัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ  เพ่ือใช้งำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำ  37  ล ำดับท่ี  5
ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทำงสูง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดอุปกรณ์กู้ภัยทำงสูง เพ่ือใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย (เชือกโรยตัวกู้ภัย 

(Static Rope) ) , สำยคำดรัด (Harness) , ห่วงเหล็กปำกเปิด

(Carabiner) , ห่วงรูปเลข8 (Figure 8) , หมวกกันกระแทก 

(Helmet) , ถุงมือ(Rappel Gloves) และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

จ ำนวน 1 ชุด 

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ก ำหนดไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ รำคำท่ีต้ังไว้เป็นรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก

ท้องตลำดในท้องถ่ินในกำรก ำหนดรำคำ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล 

ในกำรให้มีเคร่ืองใช้ในกำรดับเพลิง  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 

พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2562) หน้ำท่ี 80 ล ำดับ

ท่ี 38
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จ ำนวนสำยส่งน้ ำดับเพลิง 217,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือสำยส่งน้ ำดับเพลิง เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย จ ำนวน20 เส้น รำยละเอียดและ

คุณลักษณะพอสังเขป ดังน้ี

-    สำยส่งน้ ำดับเพลิง ชนิดใยสังเครำะห์ PVC 3 ช้ัน ขนำด 1.5 

น้ิว ยำว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ

ชนิดทองเหลือง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบคุณภำพสำย

ส่งน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 5 เส้นๆละ 12,400.-บำท เป็นเงิน 62,000.-

บำท

  -    สำยส่งน้ ำดับเพลิง ชนิดใยสังเครำะห์ PVC 3 ช้ัน ขนำด 2.5 

น้ิว ยำว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำนกำรทดสอบคุณภำพสำยส่งน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 5 เส้นๆ

ละ 14,000.-บำท เป็นเงิน 70,000.-บำท

-    สำยส่งน้ ำดับเพลิง ชนิดผ้ำ ขนำด 1.5 น้ิว ยำว 20 เมตร พร้อม

ข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบคุณภำพสำยส่งน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 

5 เส้นๆละ 8,000.-บำท เป็นเงิน 40,000.-บำท
- สำยส่งน้ ำดับเพลิง ชนิดผ้ำ ขนำด 2.5 น้ิว ยำว 20 เมตร พร้อมข้อ

ต่อชนิดทองเหลือง ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนกำรทดสอบคุณภำพสำยส่งน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 

5 เส้นๆละ 9,000.-บำท เป็นเงิน 45,000.-บำท

  เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือรำคำท่ีเคย

จัดหำอย่ำงประหยัด หรือ รำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ  เพ่ือใช้

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  79  ล ำดับท่ี  35 
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จ ำนวน

จ ำนวน

หมวกดับเพลิง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหมวกดับเพลิง เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย จ ำนวน 4 ใบๆ ละ15,000.-บำท รำยละเอียดและ

คุณลักษณะพอสังเขป ดังน้ี

- ลักษณะทรงเต็มใบ หน้ำกำก 2 ช้ัน มีใบรับรองมำตรฐำน

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือรำคำท่ีเคย

จัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ  เพ่ือใช้งำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  79  ล ำดับท่ี  36 

หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ำมปืน 90,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ำมปืน เพ่ือใช้ใน           

กำรปฏิบัติงำนป้องกันและระงับอัคคีภัย จ ำนวน 3 อันๆละ 

30,000.-บำท รำยละเอียดและคุณลักษณะพอสังเขป ดังน้ี

- ปรับปริมำณน้ ำและปรับรูปแบบน้ ำได้ 

- ท ำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ ำหนักเบำ แข็งแรงทนทำน พร้อมมือ

จับแบบด้ำมปืน 

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือรำคำท่ีเคย

จัดหำอย่ำงประหยัด หรือ รำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ  เพ่ือใช้

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  80  ล ำดับท่ี  37 
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 110,000 บาท

เงินอุดหนุน 110,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 110,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 1,2,3,4,8,10 

ต ำบลแม่อำยและหมู่ท่ี 3,4,7,8,10  ต ำบลมะลิกำ  ตำมโครงกำร

ลำดตระเวนเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  

2)  พ.ศ. 2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 

5/2563  หน้ำท่ี 17  ล ำดับท่ี 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,504,290 บาท

งบบุคลากร 1,731,290 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,731,290 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,431,290 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  4  อัตรำ 

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือน 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ หัว

หน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  2  อัตรำ      

โดยค ำนวณต้ังไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง  

จ ำนวน  2  อัตรำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 773,000 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำง , 

คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของ  อปท.  ,

ค่ำตอบแทนกำรตรวจกำรประเมินวิทยฐำนะ ฯลฯ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนเทศบำลสำมัญพนักงำนครู   และพนักงำนจ้ำง  

ค่าใช้สอย 180,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำล  พนักงำนครู  พนักงำนจ้ำง  เช่น  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ี

พัก  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ค่ำลงทะเบียน  ฯลฯ   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

ค่าวัสดุ 373,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  ดินสอ  

ยำงลบ  กระดำนไวท์บอร์ด  แผงก้ันห้อง  แผงปิดประกำศ          

แผ่นป้ำยต่ำง ๆ ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ โต๊ะ  เก้ำอ้ี ฯลฯ 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  ถ้วย  ชำม  ช้อน  

ส้อม  แก้วน้ ำจำนรองแก้ว  ถ้วยกำแฟ  กระติกน้ ำร้อน  กระติก

น้ ำแข็ง  ฯลฯ  
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น  ปูนซีเมนต์  หิน  เหล็ก  

ไม้  สว่ำน  ไฟฟ้ำ  ตลับเมตร  ไขขวง  ฯลฯ 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  ยำง

นอก  ยำงใน  หัวเทียน  ฯลฯ  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันหล่อล่ืน  ฯลฯ  

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  เช่น  น้ ำยำก ำจัด

กล่ิน  น้ ำยำฆ่ำแมลงวัน  วัคซีน ทรำยเคมีฟอส เข็ม ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น  พันธ์ุพืช พันธ์ไม้  ปุ๋ย  

สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์ม  กระดำษ

โปสเตอร์  พู่กัน  สี  เทปบันทึกเสียง  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึก  ผงหมึก  

แผ่นดิสก์  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค 205,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในโรงเรียนอนุบำลฯ  ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กท่ีจัดต้ังเอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชน

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมศำสนำ 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในโรงเรียนอนุบำลฯ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ี

จัดต้ังเอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชนและ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมศำสนำ 
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จ ำนวน
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จ ำนวน
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำน

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ในโรงเรียนอนุบำลฯ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ี

จัดต้ังเอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชนและ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีถ่ำยโอนจำกกรมศำสนำ 

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  รวมถึง

อินเตอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี  ค่ำเช่ำ

สัญญำดำวเทียม  ฯลฯ  ของโรงเรียนอนุบำลฯ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 5 แห่ง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,241,660 บาท

งบบุคลากร 3,406,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,406,260 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,884,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนครูเทศบำล  ต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำล  ครูและครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบำล

เทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น)  จ ำนวน  8  อัตรำ   โดยค ำนวณต้ัง

จ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินวิทยฐำนะ 193,200 บำท

67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้ได้รับในอัตรำเท่ำเงินวิทยฐำนะ 

ให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  อัตรำ  

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ  จ ำนวน  4  อัตรำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  

เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 225,360 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  2  อัตรำ  

โดยค ำนวณต้ังไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

จ ำนวน  2  อัตรำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
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รวม

รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,835,400 บาท

ค่าใช้สอย 1,528,800 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,378,800 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น) จ ำนวน 200 วัน 

เป็นจ ำนวนเงิน  640,000.-บำท เช่น จัดหำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำร

จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            

 พ.ศ.  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 240 

ล ำดับท่ี 1
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียน จ ำนวน  100,000  บำท เช่น  พัฒนำ/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ           

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 240  

ล ำดับท่ี 2

3.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงหลักสูตร

สถำนศึกษำ จ ำนวน  20,000

.-บำท เช่น  ค่ำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ           

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        

พ.ศ. 2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำท่ี 241  

ล ำดับท่ี  3

4.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน  จ ำนวน  16,800.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

4.1.ค่ำระบบ Asmmetric  Digital subscribel

Line : ADSL  จ ำนวน  9,600.-บำท

4.2.ค่ำระบบ Wireless Fide Lity : Wifi  จ ำนวน  7,200.-บำท  

รวมเป็นจ ำนวนเงิน  7,200.-บำท   

-เป็นไปตำมเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำเงินรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 241  

ล ำดับท่ี 6
5.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์เพ่ือป้องกัน   

 ยำเสพติดในสถำนศึกษำ  จ ำนวน  18,000.-บำท  ดังน้ี

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์           

เพ่ือป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ เช่น  ค่ำจัดสถำนท่ี  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  และเคร่ืองด่ืม  

ฯลฯ จ ำนวน  15,000.-บำท

2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน  ค่ำเดินทำงไปรำชกำร  ฯลฯ  ครูแกน

น ำโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000  บำท

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ           

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 241  

ล ำดับท่ี  7
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6.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) จ ำนวน 

50,000.-บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ            

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 242  

ล ำดับท่ี 11

7.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู

ของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น)  จ ำนวน  

24,000.-บำท เช่น  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้

และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 241  

หน้ำท่ี 4

8.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมรักกำรอ่ำน

ในสถำนคึกษำ  จ ำนวน  50,000.-บำท เช่น  ค่ำลงทะเบียน  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ           

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 242  

หน้ำท่ี 9

9.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ึนพ้ืนฐำน  

จ ำนวน  452,800.-บำท  ดังน้ี

9.1.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) ระดับอนุบำลศึกษำคนละ 

850 บำท/ภำคเรียน  เป็นเงิน  272,000  บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำร

ประกอบ ในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำย

ต่อเม่ือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถ่ิน  

ค่าวัสดุ 306,600 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 306,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริมนมให้แก่โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล 

แม่อำย(บ้ำนเด่น)  จ ำนวน 306,600  บำท   ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว4110             

ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563

9.2.ค่ำหนังสือเรียน  ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 200  บำท/ปี   

เป็นเงิน  32,000  บำท

9.3.ค่ำเคร่ืองอุปกรณ์กำรเรียน  ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ  100  

บำท/ภำคเรียน  เป็นเงิน  32,000  บำท

9.4.ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ  300  

บำท/ปี   เป็นเงิน  48,000  บำท

9.5.ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ระดับอนุบำลศึกษำ           

คนละ  215  บำท/ภำคเรียน    เป็นเงิน  68,800  บำท

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ           

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำท่ี 242  

หน้ำท่ี 10

10.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  

จ ำนวน 7,200  บำท  เช่น  ค่ำเบ้ียประชุม ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และ            

กำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        

พ.ศ.  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 12,070,310 บาท

งบบุคลากร 3,176,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,176,880 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,661,280 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

จ ำนวน  5  อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ัง

เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0809.4/ว 2070    ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  

2563

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้ได้รับในอัตรำเท่ำเงินวิทยฐำนะ 

ให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  อัตรำ  

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  

ท่ี  มท  0809.4/ว2070    ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563

เงินวิทยฐำนะ 235,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ  จ ำนวน  5  อัตรำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  

เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0809.4/ว2070    ลงวันท่ี  

14  กรกฎำคม  2563

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,092,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  9  อัตรำ  

โดยค ำนวณต้ังไว้ไม่เกิน  12  เดือน  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด                

 ท่ี  มท  0809.4/ว2070    ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 120,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

จ ำนวน  9  อัตรำ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน  12  เดือน         

ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด               

ท่ี  มท 0809.4/ว2070    ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 5,067,810 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่  ครูผู้ช่วย  ครู  ศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด  ท่ี  มท 0809.4/ว2070    ลงวันท่ี  14  กรกฎำคม  2563

ค่าใช้สอย 2,445,740 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 931,890 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำด  ,ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำย

เอกสำร,ค่ำเช่ำวัดมำตุกำรำม,ค่ำเช่ำท่ีดินวัดดอยแก้ว , ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรต่ำง  ฯลฯ
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย  

เช่น ค่ำวัสดุ  ค่ำเงินรำงวัล  ค่ำจัดสถำนท่ีแข่งขัน  ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม  ค่ำถ้วยรำงวัลกำรแข่งขัน  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 

ฯลฯ    

-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  2/2563  หน้ำท่ี 7  ล ำดับท่ี 1

155



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็ก

แห่งชำติ  เช่น  ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม  ค่ำจัดสถำนท่ี              

ค่ำของขวัญ  ของรำงวัล  ค่ำวัสดุ  ฯลฯ   

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี  2/2563  หน้ำท่ี 9  ล ำดับท่ี  3

20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครู  เช่น ค่ำจัด

สถำนท่ี  ค่ำพำหนะ  ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ    

-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีท้องถ่ิน

พ.ศ.  2557  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 245  

ล ำดับท่ี  23

โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร 20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร  เช่น 

ค่ำวัสดุ  ค่ำเงินรำงวัล  ค่ำจัดสถำนท่ีแข่งขัน  ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม  ค่ำถ้วยรำงวัลกำรแข่งขัน  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 

ฯลฯ    

-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  2/2563  หน้ำท่ี 8 ล ำดับท่ี  2
โครงกำรพัฒนำครู
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรรณรงค์เพ่ือป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์เพ่ือป้องกันยำเสพติดใน

สถำนศึกษำ จ ำนวน 3,000.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน          

กำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์เพ่ือป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินๆ ละ 1 คน  เช่น         

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร  ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ  ท้ังน้ีจะเบิกจ่ำยต่อเม่ือ

ได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  

-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557  หรือระเบียบหนังสือ

ส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 241  

ล ำดับท่ี  7

โครงกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษำในช่วงปิด

กำรเรียนหรือช่วงเวลำว่ำงจำกกำรเรียน

50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริม       

กำรมีงำนท ำให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษำในช่วงปิดกำรเรียนหรือ

ช่วงเวลำว่ำงจำกกำรเรียน  (ช่วยปฎิบัติงำนรำชกำรตำมนโยบำย

รัฐบำล) เช่น  ค่ำวัสดุ  ค่ำจ้ำง  ฯลฯ  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0803/ว897   ลงวันท่ี  6  

พฤษภำคม  2558  ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน                

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี 30  ล ำดับท่ี  9
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จ ำนวน 1,240,850 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรสถำนศึกษำ

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น)            

จ ำนวน  196,000.-บำท  เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร

กลำงวัน  ค่ำจัดซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบอำหำรกลำงวัน  ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 244  

ล ำดับท่ี  20

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 244  

ล ำดับท่ี  20

3.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรกลำงวัน  ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กแม่อำยหลวง  จ ำนวน  98,000.-บำท   เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำ

ประกอบอำหำรกลำงวัน  ค่ำจัดซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบอำหำร

กลำงวัน ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ

2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก  จ ำนวน  147,000.-บำท เช่น  

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  ค่ำจัดซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบ

อำหำรกลำงวัน  ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 244  

ล ำดับท่ี  20

4.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน  122,500.-บำท  เช่น  

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  ค่ำจัดซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบ

อำหำรกลำงวัน ฯลฯ  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 244  

ล ำดับท่ี  20

5.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน 318,500.-บำท  เช่น  

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  ค่ำจัดซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบ

อำหำรกลำงวัน ฯลฯ  

6.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเงินอุดหนุนส ำหรับ

สนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว) 

จ ำนวน  306,000.-  บำท  ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด

เทศบำลต ำบลแม่อำย  จ ำนวน  5  ศูนย์  ในอัตรำคนละ  1,700  

บำท/ปี  ส ำหรับเด็กอำยุ  2-5  ปี  เพ่ือจัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอน  

วัสดุกำรศึกษำและเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนำกำร  รำยละเอียดดังน้ี  

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  110,500  บำท

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่อำยหลวง  จ ำนวน  34,000 บำท

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) จ ำนวน 

68,000 บำท

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก  จ ำนวน 51,000 บำท

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 244  

ล ำดับท่ี  20
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  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน 42,500  บำท

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  16  

7.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ศพด.)                  

จ ำนวน  52,850.-บำท ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  2 ศูนย์ 

ส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5  ปี  ดังน้ี

7.1.ค่ำหนังสือเรียน   คนละ 200  บำท/ปี   รำยละเอียดดังน้ี

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  6,000  บำท

  -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน  3,000  บำท

7.2.ค่ำเคร่ืองอุปกรณ์กำรเรียน  คนละ  200  บำท/ปี   รำยละเอียด

ดังน้ี

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  9,000  บำท

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน  4,500  บำท

7.4.ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   คนละ  430บำท/ปี   

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  12,900  บำท

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน  6,450  บำท

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำรำยได้และรำยจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 246  

ล ำดับท่ี  25

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  8,000  บำท

   -ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  จ ำนวน  3,000  บำท

7.3.ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน  คนละ  300  บำท/ปี  รำยละเอียดดังน้ี
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท

2,592,070 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำนเอก จ ำนวน 57,490  บำท เช่น  จัดซ้ืออำหำรเสริมนม 

ฯลฯ 

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด                     

ท่ี  มท  0816.2/ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม 2562  หรือระเบียบ

หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12

2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กแม่อำยหลวง จ ำนวน  38,330  บำท เช่น จัดซ้ืออำหำร

เสริมนม ฯลฯ  

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด                    

ท่ี  มท  0816.2/ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562  หรือระเบียบ

หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243 

ล ำดับท่ี  12

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ฯลฯ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีรับ

ถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้รับถ่ำยโอน

จำกกรมกำรศำสนำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีเทศบำลต ำบลแม่อำย

จัดต้ังเองและโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) 

ค่าวัสดุ 2,592,070

ค่ำอำหำรเสริม (นม)
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3. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กชัยสถำน จ ำนวน 47,910  บำท เช่น จัดซ้ืออำหำรเสริมนม 

ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว

2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม 2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12

4.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) จ ำนวน 76,650 บำท เช่น 

จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12
5.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กดอยแก้ว จ ำนวน  124,560  บำท เช่น  จัดซ้ืออำหำรเสริม

นม  ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562   หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243 

ล ำดับท่ี  12

6.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่โรงเรียน

บ้ำนดอนชัย จ ำนวน  239,530 บำท  เช่น  จัดซ้ืออำหำรเสริมนม  

ฯลฯ  

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี  3  กรกฎำคม  2562   หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243 

ล ำดับท่ี  12

9.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม ให้แก่โรงเรียนรำช

ประชำนุเครำะห์  30  จ ำนวน 1,011,170  บำท  เช่น จัดซ้ืออำหำร

เสริมนม ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12

7.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่โรงเรียน

บ้ำนสันป่ำเหียว จ ำนวน 229,950 บำท เช่น  จัดซ้ืออำหำรเสริม

นม  ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี 243  

ล ำดับท่ี  12

8. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอำหำรเสริมนม  ให้แก่โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยำ  12 จ ำนวน  766,480  บำท  เช่น  จัดซ้ืออำหำรเสริม

นม  ฯลฯ   

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/

ว2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง
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รวม

รวม

จ ำนวน

7.  กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ

    (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี  สวิตช์  1  ตัว  

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว  4  เมตร  สำยไฟยำวไม่เกิน      

15  เมตร

8.  ค่ำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ  (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดต้ังแยก

จำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ)

     (1)  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

           ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  13,000  บีทียู  4,000  บำท

          ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  40,000  บีทียู  5,500  บำท

    (2)  ชนิดตู้ต้ังพ้ืน

          ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  33,000  บีทียู  5,000  บำท

          ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  42,000  บีทียู  6,000  บำท

    (3)  ชนิดติดผนัง

          ขนำด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บำท

งบลงทุน 999,440 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 269,440 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองปรับอำกำศ 47,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน   จ ำนวน  1  เคร่ือง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ชัยสถำน  รำคำเคร่ืองละ  47,000   บำท   รำยละเอียดดังน้ี  

1.  ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  36,000  บีทียู

2.  รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง  

3.  เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่

เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5

4.  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปท้ังชุด  ท้ังหน่วย

ส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน

5.  มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์

6.  กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอ่ืน ๆ(นอกจำกข้อ  3)  

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว  เพ่ือเป็นกำรประหยัด

พลังงำนควรพิจำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ

พลังงำนตำมฤดูกำล (EER)  สูงกว่ำ
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  

ธันวำคม  2562 ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน                      

(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำท่ี 273   ล ำดับท่ี  29

ช้ันเก็บแฟ้ม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ ช้ันเก็บแฟ้ม  4  ช้ัน  40  ช่อง  ชนิดเหล็ก   

จ ำนวน  1  ใบ เพ่ือใช้งำนในศูน์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย 

(บ้ำนเด่น)  เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ แต่เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำ

ท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ีเคยจัดหำอย่ำงประหยัด  หรือรำคำท่ีหน่วยงำน

อ่ืนเคยจัดซ้ือ เพ่ือใช้งำน กำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  4/2563   หน้ำท่ี 72   ล ำดับท่ี  15
ช้ันวำงกระเป๋ำนักเรียน 3,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือช้ันวำงกระเป๋ำนักเรียน  จ ำนวน  9  ช่อง   

จ ำนวน  2  ชุด เพ่ือใช้งำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน   

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์          

แต่เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือ

รำคำท่ีเคยจัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ 

เพ่ือใช้งำนกำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำ  73  ล ำดับท่ี  16

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด  2  บำนเล่ือน 21,540 บำท

เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร  ชนิด  2  บำนเล่ือน  จ ำนวน          

6 ใบ ๆละ 3,590   บำท  เป็นเงิน  21,540  บำท  เพ่ือใช้งำนใน

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น)  เน่ืองจำกเป็น

ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เทศบำลมีควำม

จ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ีเคยจัดหำอย่ำง

ประหยัด  หรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ เพ่ือใช้งำน กำรศึกษำ

ไม่ก ำหนดระดับ  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำ  41  ล ำดับท่ี  19
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จ ำนวน

จ ำนวน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบ  2  บำนเปิด 44,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร  แบบ  2  บำนเปิด  

จ ำนวน  8  ใบ ๆละ 5,500  บำท เป็นเงิน  44,000  บำท  เพ่ือใช้

งำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว  จ ำนวน  2  ใบ  และโรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น)  จ ำนวน  6  ใบ

 รำยละเอียดดังน้ี

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ัน

3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.)

จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  

ธันวำคม  2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  1/2563  หน้ำ  39  ล ำดับท่ี  11  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  

คร้ัง 4/2563  หน้ำ  72  ล ำดับท่ี  13
โต๊ะญ่ีปุ่น 3,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะญ่ีปุน ขนำด 70*70*30  ซม. จ ำนวน 14  

ตัว ๆ ละ 250 บำท  เป็นเงิน  3,500.-บำท

เพ่ือใช้งำนในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น) 

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ี

เคยจัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ เพ่ือใช้

งำนกำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำ  41  ล ำดับท่ี  17

166



จ ำนวน

จ ำนวน

ถังเก็บน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส 9,300 บำท

เพ่ือจัดซ้ือถังเก็บน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส  ขนำดควำมจุ  2,500  

ลิตร  จ ำนวน 1 ถัง  เพ่ือใช้งำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  

รำยละเอียดดังน้ี  

1.ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ  2,500  ลิตร  

2.คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

3.รำคำไม่รวมขำต้ังและไม่รวมค่ำติดต้ัง

จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  

ธันวำคม  2562 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  5/2563   หน้ำท่ี  19   ล ำดับท่ี  7
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองป๊ัมน้ ำ 9,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือป๊ัมน้ ำแบบออโต้  จ ำนวน  1 เคร่ือง  ขนำดป๊ัม

น้ ำ  200  วัตต์  ชุดท่อดูดของระบบหัวเจ็ทคู่  ระยะดูดไม่น้อยกว่ำ  

10  เมตร  ระยะส่งไม่น้อยกว่ำ  15  เมตร  เพ่ือใช้งำนในโรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น)  เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ี

ไม่ได้ก ำหนดไว้ใช้มำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้อง

จัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำท่ีเคยจัดหำอย่ำงประหยัด  

หรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ เพ่ือใช้งำน กำรศึกษำไม่ก ำหนด

ระดับ                                                                        

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

  คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำ 40  ล ำดับท่ี  15
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จ ำนวน

จ ำนวน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ไมค์ลอยถือ-คำด 16,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือไมค์ลอยถือ-คำด  จ ำนวน 6 ชุดๆละ 2,800  

บำท  ส ำหรับใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย

(บ้ำนเด่น)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว , ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่

อำยหลวง , ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย (บ้ำนเด่น) , 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก 

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่

เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือรำคำท่ี

เคยจัดหำอย่ำงประหยัดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ เพ่ือใช้

ในงำนกำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำ  73  ล ำดับท่ี  18

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ตู้เย็น 39,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เย็น  ขนำด  9  คิวบิกฟุต  เพ่ือใช้งำนในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว จ ำนวน  1  เคร่ือง  รำคำเคร่ืองละ  

14,700  บำท และขนำด  16  คิวบิกฟุต  เพ่ือใช้งำนในโรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น)  จ ำนวน  1  เคร่ือง  รำคำ

เคร่ืองละ  24,700  บำทคุณลักษณะพ้ืนฐำน 

1.ขนำดท่ีก ำหนดเป็นควำมจุภำยในข้ันต่ ำ

2.เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลำกประสิทธิภำพ  เบอร์  5  ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย

3.กำรจัดซ้ือตู้เย็นขนำดอ่ืนให้พิจำรณำถึงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ

ด้วยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ

จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  

ธันวำคม 2562  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                   

คร้ึงท่ี  5/2563  หน้ำท่ี 19  ล ำดับท่ี 7
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จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  3  เคร่ือง   เพ่ือใช้

ประโยชน์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่อำยหลวง  จ ำนวน  1  เคร่ือง  

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก  จ ำนวน  2  เคร่ือง   เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนำดไม่น้อย

กว่ำ 19 น้ิว) รำคำเคร่ืองละ  22,000 บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 

core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0GHz  

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 

 -หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache 

Memory รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง

หน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2  GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

– มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บล ำดับท่ีมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 

3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
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จ ำนวนเคร่ืองพิมพ์ 4,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน  1  เคร่ือง เพ่ือประโยชน์ในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก  รำคำเคร่ืองละ 4,300 บำท คุณลักษณะ

พ้ืนฐำน 

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์               

(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด  A4        

ไม่น้อยกว่ำ 19 หน้ำท่ีต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm) 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด  A4 ไม่น้อย

กว่ำ 15 หน้ำท่ีต่อนำที(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm) 

- มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย

ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับประกำศ          

 ณ  วันท่ี  12  พฤษภำคม  2563  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำ 43   ล ำดับท่ี 28 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน       

ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกำศ           

 ณ  วันท่ี 12  พฤษภำคม  2563  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

 คร้ังท่ี  5/2563  หน้ำ 19  ล ำดับท่ี 5   
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 730,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดินพร้อมหลังคำไปห้องน้ ำของโรงเรียนอนุบำล

เทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น)

100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงเดินพร้อมหลังคำไปห้องน้ ำ  โรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) ตำมแบบแปลนเทศบำล

ต ำบลแม่อำย  ท่ี  30/64 ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561 - 2565)   เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี  32        

ล ำดับท่ี  14

โครงกำรปรับปรุง ต่อเติม อำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น)

430,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง  ซ่อมแซมอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลแม่อำย(บ้ำนเด่น) ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล      

แม่อำย  ท่ี  31/64 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี  5/2563  หน้ำท่ี  12  ล ำดับท่ี  1

โครงกำรปรับปรุงต่อเติม อำคำรเรียนศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง  ซ่อมแซมอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ชัยสถำน ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  32/64  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  5/2563 หน้ำท่ี 12 ล ำดับท่ี  2
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 2,826,180 บาท

เงินอุดหนุน 2,826,180 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดน  ท่ี  334 43,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์     

เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ต้ังไว้  43,000  บำท   

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  262  

ล ำดับท่ี 1

เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ  12 1,718,180 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ  12        

ต้ังไว้  1,600,000.-บำท   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  252  

ล ำดับท่ี 40

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำนักเรียนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเวียงมะลิกำ

(โครงกำรศูนย์) ต้ังไว้  50,000  บำท                                    

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม            

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี 27   ล ำดับท่ี 2
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จ ำนวน

3.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริม

อัจฉริยภำพทำงด้ำนนำฎศิลป์น ำควำมรู้ชุมชน ต้ังไว้  55,000  

บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง  

คร้ังท่ี  2/2563 หน้ำท่ี 6  ล ำดับท่ี 2

4. จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมควำมเป็น

เลิศทำงด้ำนกีฬำ  ต้ังไว้ 13,180 บำท  เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562     

หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  251  

ล ำดับท่ี 36
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนดอนชัย 540,000 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ต้ังไว้  

500,000 บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  251  

ล ำดับท่ี 38 

2.  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรโครงกำรลูกเสือ -     

เนตรนำรี(โครงกำรศูนย์ฯ)   ต้ังไว้ 30,000 บำท  เป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 

2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

 คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี 27   ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

3. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกทักษะ

วิชำชีพพ้ืนฐำน  กำรตัดผมนักเรียนชำย-หญิง ต้ังไว้ 15,000 บำท    

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 60  ล ำดับท่ี 3

3. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริม

ภูมิปัญญำท้องถ่ิน(ผลิตภัณฑ์จำกไม้) ต้ังไว้ 10,000 บำท            

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี  61  ล ำดับท่ี 6

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนสันป่ำเหียว 525,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสันป่ำเหียว ต้ังไว้ 

480,000 บำท                                                               

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  252 

ล ำดับท่ี 39  

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแข่งขัน

ทักษะวิชำกำร  เพ่ือพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร(โครงกำร

ศูนย์) ต้ังไว้  30,000 บำท                                                

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2562  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม          

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี 28   ล ำดับท่ี 3
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 4,275,400 บาท

งบบุคลากร 3,720,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,720,400 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,667,920 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 5 อัตรำ       

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

  เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมและหัวหน้ำฝ่ำย โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 244,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำ 

จ ำนวน  1  อัตรำ  โดยค ำนวณ ต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,604,160 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  13  อัตรำ  ให้แก่

พนักงำนจ้ำง   โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 144,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 11 อัตรำ ให้แก่

พนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12  เดือน  

งบด าเนินงาน 555,000 บาท

ค่าตอบแทน 80,000 บาท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง   

ค่ำเช่ำบ้ำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

บ้ำน  

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนเทศบำล  
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 430,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรจัดท ำส่ิงของต่ำง ๆ เช่นค่ำจ้ำง

เหมำถ่ำยเอกสำรเย็บปกเข้ำเล่ม  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆและค่ำจ้ำง

เหมำพนักงำนจ้ำง ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมต่อ

ใบอนุญำต ฯลฯ  

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ี

พัก ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ เช่นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย

หรือค่ำสินไหมทดแทน ฯลฯ   

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรควบคุมและป้องกัน

โรคอุบัติใหม่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมทำงด้ำนสำธำรณสุขในกลุ่ม

ผู้ประกอบกำรงำนสุขำภิบำลอำหำร  กลุ่มผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำย

เน้ือสัตว์และกลุ่มผู้ช ำแหละเน้ือสัตว์ กลุ่มเส่ียงกลุ่มส่งเสริมสุขภำพ 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย      

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ       

และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้ำท่ี 

254  ล ำดับท่ี 4
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรตรวจสอบคุณภำพ น้ ำอุปโภคบริโภคภำยในเขต พ้ืนท่ีเทศบำล 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตรวจสอบคุณภำพ

น้ ำอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีเทศบำล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำตรวจสอบ

คุณภำพน้ ำ ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย     

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ      

และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 2565 ) หน้ำท่ี 253 

ล ำดับท่ี 2   

โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขต

เทศบำลฯลฯ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำใช้สอยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ

เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน           

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำท่ี 225 

ล ำดับท่ี 1   
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

หรือโควิด-19

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุม

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเฃ้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด - 19 

เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง

พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน          

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561- 2565 ) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี 5/2563 หน้ำท่ี 15 ล ำดับท่ี 1   

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจำกยุงเป็นพำหนะ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุม

โรคท่ีเกิดจำกยุงเป็นพำหะ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำใช้สอยอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน       

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือ

ระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำท่ี 254 

ล ำดับท่ี 6   

178



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรขยะชุมชน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร

จัดกำรขยะชุมชน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร

กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือ

ระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้ำท่ี 

226  ล ำดับท่ี 6   
โครงกำรรณรงค์กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์กำรแก้ไขปัญหำ

หมอกควันและไฟป่ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร

กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน            

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือ

ระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้ำท่ี 227 

ล ำดับท่ี 8  
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำใช้สอยอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  หรือ

ระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )              

หน้ำท่ี 254  ล ำดับท่ี 5   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุและทรัพย์สินอ่ืนฯลฯ  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าวัสดุ 45,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนเช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ 

ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆแผงก้ันห้อง ฯลฯ   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเช่น ถุงขยะ ไม้กวำด             

ถังขยะ ฯลฯ   

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่เช่น ฟิล์ม กระดำษ

โปสเตอร์ พู่กัน สีป้ำยผ้ำป้ำยไวนิลแผ่นพับเทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

วัสดุกีฬำ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ เช่น สเปรย์ซิลิโคนหล่อล่ืน ฯลฯ  
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

เทปบันทึกข้อมูลตลับผงหมึก กระดำษต่อเน่ือง ฯลฯ  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 480,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น น้ ำยำก ำจัด

กล่ิน น้ ำยำฆ่ำแมลงวัน วัคซีน ทรำยเคมีฟอส เข็ม ไซร่ิง              

ถุงมือแพทย์ ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน 380,000 บาท

เงินอุดหนุน 380,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนชัยสถำน หมู่ท่ี 7 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนชัยสถำน หมู่ท่ี 7 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง                 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอนชัยใต้ หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอนชัยใต้ หมู่ท่ี 2 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

 ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง                 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอนชัยเหนือ หมู่ท่ี 3           

ต ำบลแม่อำย

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอนชัยเหนือ หมู่ท่ี 

3 ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี           

จ ำนวน 20,000 บำท  

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอยแก้ว หมู่ท่ี 1 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนดอยแก้ว หมู่ท่ี 1 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท  

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง               

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำบง หมู่ท่ี 2 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำบง หมู่ท่ี 2         

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง              

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำบงใต้ หมู่ท่ี 9 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำบงใต้ หมู่ท่ี 9 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี            

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง               

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนมงคลนิมิต หมู่ท่ี 10            

ต ำบลมะลิกำ

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนมงคลนิมิต หมู่ท่ี 10 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวน 

20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง           

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่แหลง หมู่ท่ี 10              

ต ำบลแม่อำย

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่แหลง หมู่ท่ี 10 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี           

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2563  หรือระเบียบ

หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง                            

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่แหลงหลวง หมู่ท่ี 11        

 ต ำบลแม่อำย

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่แหลงหลวง หมู่ท่ี 

11 ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี           

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่อำยหลวง หมู่ท่ี 5           

ต ำบลแม่อำย

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนแม่อำยหลวง หมู่ท่ี 

5 ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันโค้ง  หมู่ท่ี 6 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันโค้ง หมู่ท่ี 6 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง       

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง                            

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันป่ำเหียว หมู่ท่ี 4             

ต ำบลมะลิกำ

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันป่ำเหียว หมู่ท่ี 4 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง            

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันผักหละ หมู่ท่ี 5 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนสันผักหละ หมู่ท่ี 5 

ต ำบลมะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี           

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโห้งหน้อย หมู่ท่ี 6 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโห้งหน้อย หมู่ท่ี 6 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด             

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโห้งหลวง หมู่ท่ี 7 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโห้งหลวง หมู่ท่ี 7 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

 ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง           

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ปู่แช่ หมู่ท่ี 4 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนใหม่ปูแช่ หมู่ท่ี 4 

ต ำบลแม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี          

จ ำนวน 20,000 บำท  

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเอก หมู่ท่ี 8 ต ำบลมะลิกำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเอก หมู่ท่ี 8 ต ำบล

มะลิกำ จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี              

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

 ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง            

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20

เงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโฮ้ง หมู่ท่ี 8 ต ำบลแม่อำย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ

ด้ำนสำธำรณสุขให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนโฮ้ง หมู่ท่ี 8 ต ำบล   

แม่อำย จัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี               

จ ำนวน 20,000 บำท

- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด              

ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2560     

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  

2  พ.ศ.2563  หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 258 

ล ำดับท่ี 20
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 7,805,380 บาท

งบบุคลากร 2,559,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,559,380 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,870,220 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญจ ำนวน 5 อัตรำ 

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 115,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงและเพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำว

ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 67,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                 

จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 266,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณ

ต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำง             

จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมท้ัง

ปรับปรุงค่ำจ้ำง

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง          

 จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบด าเนินงาน 1,236,000 บาท

ค่าตอบแทน 310,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำง

คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของ อปท.

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำเช่ำบ้ำน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำ

บ้ำน 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนเทศบำลและ

ลูกจ้ำงประจ ำ

ค่าใช้สอย 350,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 185,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืชส่ิงปฏิกูลในล ำน้ ำล ำคลอง      

ล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์และรำงระบำยน้ ำ ฯลฯ ในเขตเทศบำล

ต ำบลแม่อำย,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จัดท ำส่ิงของ ป้ำย เอกสำร

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตกแต่งสวน สำธำรณะ, 

ค่ำจ้ำงเหมำ ถ่ำยเอกสำรแบบแปลนโครงกำรก่อสร้ำง  ค่ำถ่ำยแบบ

พิมพ์เขียว แผนท่ีค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำเล่มเอกสำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ฯลฯ , ค่ำจ้ำงเหมำรังวัดท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ ฯลฯ  ในเขต

เทศบำลต ำบลแม่อำย, ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำง 

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน

เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง เช่น พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก 

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 135,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมวัสดุและ

ทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าวัสดุ 572,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนเช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ 

ส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ แผงก้ันห้อง ฯลฯ 
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บำท

วัสดุก่อสร้ำง 202,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000

บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  เช่น  ดินลูกรัง  หินคลุก ยำงมะ

ตอย  ปูนซีเมนต์ ทรำย หิน เหล็ก ไม้ กระเบ้ือง สว่ำนไฟฟ้ำ  ตลับ

เมตรไขควง ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งเช่นแบตเตอร่ี ยำงนอก 

ยำงใน หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000

บาท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่เช่น ฟิล์ม กระดำษ

โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียงป้ำยผ้ำ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท

4,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำบริเวณฝำยกลำงบ้ำนหมู่ท่ี 7 ต.แม่อำย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำบริเวณฝำยกลำงบ้ำน หมู่ท่ี 7 ต.แม่อำย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับหมึก แผ่นหรือจำนบันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกกระดำษต่อเน่ือง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค 4,000

ค่ำไฟฟ้ำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่นน้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้ำ,บำลำทส์,

สำยไฟฟ้ำพร้อมขำ ฯลฯ
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รวม

รวม

จ ำนวน

    (6)มีควำมเร็วในกำรหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่ำ 8 รอบ

ต่อนำที

3)เคร่ืองยนต์ดีเซล  4  จังหวะ

บำท

งบลงทุน 4,010,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 4,010,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

รถขุดตีนตะขำบ 4,000,000

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถขุดตีนตะขำบ จ ำนวน 1 คัน

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

 1)เป็นรถขุด ไฮดรอลิกตีนตะขำบ (Hydraulic Excavator) 

หมุนได้รอบตัวขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ

2)บุ้งก๋ีและควำมสำมำรถ

    (1) มีบุ๋งก้ีพร้อมฟันและSide Cutter

    (2) ขนำด 120  แรงม้ำ ควำมจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่ำ  0.70  ลูกบำศก์

เมตร

    (3) มีระยะขุดไกลสุด ( Digging Radius)ไม่น้อยกว่ำ  9.00  เมตร

    (4)มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่ำ 6.50 เมตร

    (5)มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่ำ 9.00 เมตร
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    7)กระบอกอัดจำระบี 1 ชุด

    8)ไส้กรองอำกำศ  จ ำนวน  2  ชุด

    9)ไส้กรองทุกระบบ  จ ำนวน  6  ชุด

    10)ชุดประแจบล็อกส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 

มิลลิเมตร ถึง 26  มิลลิเมตร 

     พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ ำนวน  1  ชุด

    

10)อุปกรณ์ประกอบ

    1) มิเตอร์บอกช่ัวโมงกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

    2)เกจ์บอกอุณหภูมิเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

    3)เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันเคร่ืองยนต์หรือสัญญำณ

    4)เกจ์บอกควำมดันน้ ำมันไฮดรอลิก

    5)เกจ์บอกไฟชำร์ทหรือสัญญำณไฟชำร์ท

    6)หมวกนิรภัย ส ำหรับพนักงำนขับ 2 ชุด

4) ระบบขับเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 

ตีนตะขำบแต่ละข้ำงสำมำรถขับเคล่ือนอิสระได้

5)ระบบเคร่ืองล่ำง

    1) ตีนตะขำบตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

    2)แผ่นตีนตะขำบเป็นแบบ Triple Grouser ควำมกว้ำงไม่น้อย

กว่ำ 600  มิลลิเมตร

    3)ระยะก่ึงกลำงระหว่ำงตีนตะขำบ  (Track Gauge)ไม่น้อยกว่ำ 

2,100 มิลลิเมตร

6) น้ ำหนักใช้งำน (Operating Weight)

    1) ขนำด 120  แรงม้ำ  น้ ำหนักใช้งำนไม่น้อยกว่ำ  18,000  

กิโลกรัม

7)แรงฉุดลำก (Drawbar pull) 

    1) ขนำด 120  แรงม้ำ  แรงฉุดลำกไม่น้อยกว่ำ  14,000 กิโลกรัม

8) ระบบไฟฟ้ำ  24 โวลต์

9) หลังคำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety 

Glass
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จ ำนวน

ครุภัณฑ์ส ำรวจ

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือล้อวัดระยะแบบดิจิตอล

จ ำนวน 1 อัน คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1. หน้ำจอแสดงผล LCD ขนำดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่ำงบน

หน้ำจอ

2. สำมำรถแสดงผลกำรวัดระยะทำงได้ 9,999.99 เมตร

3. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงวงล้อ 320 มิลลิเมตร, ขอบวงล้อหุ้มด้วย

ยำง มีเส้นรอบวง 1 เมตร

4. สำมำรถอ่ำนค่ำควำมละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร

5. สำมำรถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้ำและถอยหลัง

6. วัดระยะทำงเป็นระบบ Metric/ Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร

,ฟุต และ น้ิว

7. บันทึกค่ำกำรวัดได้ 5 ค่ำ

8. มีระบบ Hold สำมำรถค้ำงค่ำท่ีวัดได้ไว้ในขณะเคล่ือนย้ำยล้อได้

9. มีปุ่มกด RESET ค่ำตัวเลขให้เป็นศูนย์ ท่ีแป้นควบคุม

    11) ชุดประแจปำกตำยส ำหรับใช้กับรถ ขนำดระหว่ำง 14 

มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร  จ ำนวน  1  ชุด

    12) เคร่ืองมือประจ ำรถ  จ ำนวน  1  ชุด

    13) มีสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต

    14) หนังสือคู่มือจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

(Operation Manual) คู่มือกำรซ่อม (Shop Manual) และ คู่มือ

อะไหล่ (Parts Book)

หมำยเหตุ : ก ำลังเคร่ืองยนต์ท่ีก ำหนด จะก ำหนดเป็นก ำลังท้ังหมด 

(Gross Power) หรือก ำลังสุทธิ(Net Power วัดท่ี Flywheel) ซ่ึง

หักก ำลังของเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่

วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน "ก ำลังเคร่ืองยนต์ข้ันต่ ำ" สำมำรถเป็นได้

ท้ังข้ันต่ ำของก ำลังท้ังหมดหรือก ำลังสุทธิก็ได้ 

ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ        

ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2562

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี  85  ล ำดับท่ี 57
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

10. ตัวเคร่ืองมีระบบปิดหน้ำจออัตโนมัติหำกไม่ใช้งำนภำยใน 5 นำที

11.โครงสร้ำงของล้อท ำด้วยวัสดุพสำสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยำง

12. ล ำตัวสีเหลืองสดสะท้อนแสง มองเห็นง่ำย เพ่ือช่วยในเร่ือง

ควำมปลอดภัย

13. โครงด้ำมท ำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน

14 . มีเข็มช้ีจุดเร่ิมกำรวัดระยะ

15. ขำต้ังพับได้ ใช้งำนสะดวก

16. ใช้แบตเตอร่ีขนำด 9 V. 1 ก้อน

17. มีสัญลักษณ์แสดงระดับพลังงำนข้ึนเม่ือระดับพลังงำนแบตเตอร่ี

ต่ ำ

เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ใช้มำตรฐำนครุภัณฑ์ 

แต่เทศบำลมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือและซ้ือในรำคำท้องถ่ินหรือ

รำคำท่ีเคยจัดหำอย่ำงประหยดหรือรำคำท่ีหน่วยงำนอ่ืนเคยจัดซ้ือ

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 

 4/2563  หน้ำท่ี  75  ล ำดับท่ี 22

งานไฟฟ้าถนน 3,676,400 บาท

งบลงทุน 3,676,400 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,676,400 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน  ถนนเทศบำลซอย  56/7 หมู่ท่ี  8  

ต ำบลแม่อำย

200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงก ำสร้ำงก ำแพงกันดิน  ถนนเทศบำล        

ซอย 56/7 หมู่ท่ี 8 ต.แม่อำย สูง 2.00 เมตร ยำว 28.00 เมตร 

หนำ 0.20 เมตร  พร้อมขยำยผิวจรำจร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่ำ 28.00 ตำรำงเมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี    10/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2562  หน้ำท่ี  10  ล ำดับท่ี  12 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน ค.ส.ล.ซอย  28 หมู่ท่ี 3 ต ำบลแม่อำย 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงก ำสร้ำงก ำแพงกันดิน ค.ส.ล. ซอย 28        

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อำย  สูง 2.50 เมตร ยำว 15.00 เมตร หนำ 0.20 

เมตร  พร้อมขยำยผิวจรำจร 15  ตำรำงเมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี    15/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  หน้ำท่ี  7  ล ำดับท่ี  7 

โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  39        

 หมู่ท่ี  7 ต ำบลแม่อำย

61,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำล  ซอย 39       

หมู่ท่ี 7 ต.แม่อำย กว้ำง 1.50 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 75 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 

กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.80 เมตร ยำว 8.00 เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  8/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 หน้ำท่ี  11  ล ำดับท่ี  14

โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย   69/1      

 หมู่ท่ี 4  ต ำบลมะลิกำ

9,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำล         

ซอย 69/1 หมู่ท่ี 4 ต.มะลิกำ  หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่ำ 15.00 ตำรำงเมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  18/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  11.  ล ำดับท่ี   21
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 48 หมู่ท่ี 4 

ต ำบลแม่อำย

150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ ค.ส.ล ถนนเทศบำล ซอย  48 

หมู่ท่ี 4  ต ำบลแม่อำยื  กว้ำง 1.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร 

ลึก 1.00 เมตร หนำ 0.12 เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  4/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  40  ล ำดับท่ี   101
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 30/1 หมู่ท่ี 3         

 ต ำบลแม่อำย

102,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล  ซอย 30/1       

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อำย  กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 57.00 เมตร              

หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 171.00 ตำรำงเมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  3/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  6  ล ำดับท่ี  4

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 50/A หมู่ท่ี 5        

ต ำบลแม่อำย

72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล

ซอย 50/A หมู่ท่ี 5 ต.แม่อำย  กว้ำง 4.00 เมตร 

ยำว 30.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 

120.00 ตำรำงเมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  5/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตำม

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 

หน้ำท่ี  8  ล ำดับท่ี  9 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 9  หมู่ท่ี 11           

ต ำบลแม่อำย

100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 9            

หมู่ท่ี 11 ต.แม่อำย  กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 125.00 ตำรำงเมตร พร้อม

ร้ือถอนถนนเดิม   

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี 12/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  10  ล ำดับท่ี  16       

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย  69/2 หมู่ท่ี  4  

ต ำบลมะลิกำ

34,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 69/2       

หมู่ท่ี 4 ต.มะลิกำ  กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 19.00 เมตร               

หนำ 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 57.00 ตำรำงเมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  17/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  11  ล ำดับท่ี   20   

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย  69   หมู่ท่ี 4          

 ต ำบลมะลิกำ

45,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 69 หมู่ท่ี 4 

ต.มะลิกำ  กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร                          

 หนำ 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 75.00 ตำรำงเมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  16/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี  11 ล ำดับท่ี   19
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย  74 หมู่ท่ี 7       

 ต ำบลมะลิกำ

300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย  74 

หมู่ท่ี 7 ต ำบลมะลิกำ  กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร           

หนำ 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดต้ังระบบจ่ำยน้ ำ

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  21/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                    

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 46 ล ำดับท่ี  120

โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียมค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย  53 หมู่ท่ี 9  

ต ำบลมะลิกำ

150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อเหล่ียม ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล ซอย  53 

หมู่ท่ี 9  ต ำบลมะลิกำ  กว้ำง 2.40 เมตร ยำว 6.00 เมตร            

หนำ 0.20 เมตร  สูง 2.40 เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  23/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 43  ล ำดับท่ี  111
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 35/3        

หมู่ท่ี  6,7  ต ำบลแม่อำย พร้อมร้ือถอน ถนนเดิมและขนท้ิง

300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.                 

ถนนเทศบำล ซอย 35/3 หมู่ท่ี 6 , 7  ต.แม่อำย  หนำ 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 420.00 ตำรำงเมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  7/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 8 ล ำดับท่ี  10
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  53/5 

พร้อมขยำยผิวจรำจร หมู่ท่ี 5  ต ำบลมะลิกำ

174,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล           

ซอย  53/5 พร้อมขยำยผิวจรำจร  หมู่ท่ี 5  ต ำบลมะลิกำ           

รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ กว้ำง 0.25 เมตร      

ยำว 62.00 เมตร หนำ 0.12 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร 

พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 105.00 ตำรำง

เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  19/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563   หน้ำท่ี  36  ล ำดับท่ี  91
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอย  39/1A  หมู่ท่ี  7          

ต ำบลแม่อำย

88,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอย  39/1A        

หมู่ท่ี  7  ต ำบลแม่อำย  กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 44.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร  

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  9/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563 หน้ำท่ี  6  ล ำดับท่ี 5

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย 52 หมู่ท่ี 5  

 ต ำบลแม่อำย

84,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 

ถนนเทศบำล ซอย 52 หมู่ท่ี  5  ต ำบลแม่อำย

รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ 

กว้ำง 0.25 เมตร ยำว 47.00 เมตร

หนำ 0.12 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  6/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 31 ล ำดับท่ี  80
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ซอย  32/3      

หมู่ท่ี  10  ต ำบลแม่อำย

104,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 

ถนนเทศบำล ซอย  32/3 หมู่ท่ี 10 ต ำบลแม่อำย รำงระบำยน้ ำรูป

ตัวยูพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ  กว้ำง 0.25 เมตร ยำว 58.00 เมตร 

หนำ 0.12 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร  ตำมแบบแปลน

เทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  11/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 /2563 หน้ำท่ี  33  ล ำดับท่ี 86 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย 16/1         

หมู่ท่ี 2  ต ำบลแม่อำย

172,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 

ถนนเทศบำลซอย 16/1 หมู่ท่ี 2  ต ำบลแม่อำย 

กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 81.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร 

พร้อมร้ือถอนรำงเดิมจ ำนวน 10 แห่ง  

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  2/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  หน้ำท่ี  9  ล ำดับท่ี 11

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.(ไม่มีฝำ)และมีฝำ ถนนเทศบำล 

ซอย  39/13  หมู่ท่ี  2  ต ำบลมะลิกำ

133,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 

(ไม่มีฝำ)และมีฝำ ถนนเทศบำล ซอย  39/13

หมู่ท่ี  2  ต ำบลมะลิกำ รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูไม่มีฝำรำงระบำยน้ ำ 

กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.12 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30-0.80 เมตร  รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ  

กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 6.50 เมตร  หนำ 0.12 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 – 0.80 เมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  13/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 34 ล ำดับท่ี  88
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย  57/8 หมู่ท่ี 6

  ต ำบลมะลิกำ

99,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล          

ซอย  57/8 หมู่ท่ี 6  ต ำบลมะลิกำ  รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำ

ปิดรำงระบำยน้ ำ กว้ำง 0.25 เมตร ยำว 55.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร หนำ 0.12 เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  20/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี4/2563  หน้ำท่ี  37  ล ำดับท่ี  93 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย  65 หมู่ท่ี 10 

 ต ำบลมะลิกำ

142,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล          

ซอย  65 หมู่ท่ี 10  ต ำบลมะลิกำ รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำรำง

ระบำยน้ ำ กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 71.00 เมตร หนำ 0.12 เมตร ลึก

เฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  24/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี4/2563   หน้ำท่ี  39    ล ำดับท่ี  97

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย 39/3 หมู่ท่ี  2 

 ต ำบลมะลิกำ

36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.              

ถนนเทศบำล ซอย 39/3   หมู่ท่ี  2  ต ำบลมะลิกำ  รำงระบำยน้ ำ

รูปตัวยูพร้อมฝำรำงระบำยน้ ำ  กว้ำง 0.25 เมตร ยำว 20.00 เมตร 

หนำ 0.12 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 – 0.80 เมตร    

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  14/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี  35  ล ำดับท่ี  89
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย 2 หมู่ท่ี  1 

ต ำบลแม่อำย

112,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำค.ส.ล.  ถนนเทศบำล     ซอย 

2  หมู่ท่ี  1 ต ำบลแม่อำย  รำงระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อมฝำรำงระบำย

น้ ำ กว้ำง 0.25 เมตร ยำว 87.00 เมตร หนำ 0.12 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 – 0.80 เมตร  พร้อมวำงท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร 

จ ำนวน 10 ท่อน

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย ท่ี  1/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี  28  ล ำดับท่ี 72

โครงกำรปรับปรุงคอสะพำน ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล ซอย  58  หมู่ท่ี  8 

 ต ำบลมะลิกำ

180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปรับปรุงคอสะพำน ค.ส.ล.ซอย  58        

หมู่ท่ี 8  ต ำบลมะลิกำ หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 

208.00 ตำรำงเมตร  ท้ัง 2 ฝ่ัง พร้อมร้ือถอนถนนเดิมและทำสี

สะพำน

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  22/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563   หน้ำท่ี  45  ล ำดับท่ี  118

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนเทศบำล ซอย  34/5 หมู่ท่ี 10         

ต ำบลแม่อำย

17,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรถมดิน  พร้อมปรับ

เกล่ียตำมสภำพพ้ืนท่ี  ถนนเทศบำล  ซอย  34/5  หมู่ท่ี  10  ต ำบล

แม่อำย  ปริมำณไม่น้อยกว่ำ  100  ลูกบำศก์เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  28/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 24 ล ำดับท่ี 61
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนเทศบำล ซอย  53/5A หมู่ท่ี 5         

 ต ำบลมะลิกำ

35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรถมดิน  พร้อมปรับ

เกล่ียตำมสภำพพ้ืนท่ี  ถนนเทศบำล  ซอย  53/5A  หมู่ท่ี  5        

ต ำบลมะลิกำ  ปริมำณไม่น้อยกว่ำ  200  ลูกบำศก์เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  29/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 27 ล ำดับท่ี  70

    โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำลซอย 21/3 หมู่ท่ี  3            

ต ำบลแม่อำย

26,250 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรถมดิน พร้อมปรับ

เกล่ียตำมสภำพพ้ืนท่ี  ถนนเทศบำล  ซอย  21/3  หมู่ท่ี  3          

ต ำบลแม่อำย  ปริมำณไม่น้อยกว่ำ  150  ลูกบำศก์เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  25/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 19 ล ำดับท่ี  46

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนเทศบำล ซอย 29/3 หมู่ท่ี  7           

ต ำบลแม่อำย

35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรถมดิน  พร้อมปรับ

เกล่ียตำมสภำพพ้ืนท่ี  ถนนเทศบำล  ซอย  29/3  หมู่ท่ี  7          

ต ำบลแม่อำย  ปริมำณไม่น้อยกว่ำ   200  ลูกบำศก์เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  27/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2563  หน้ำท่ี 9 ล ำดับท่ี  12
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนเทศบำล ซอย 35/3D หมู่ท่ี  6         

ต ำบลแม่อำย

17,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรถมดิน พร้อมปรับ

เกล่ียตำมสภำพพ้ืนท่ี  ถนนเทศบำล  ซอย  35/3D  หมู่ท่ี  6       

ต ำบลแม่อำย  ปริมำณไม่น้อยกว่ำ   100  ลูกบำศก์เมตร

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลแม่อำย  ท่ี  26/64

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4/2563  หน้ำท่ี 21 ล ำดับท่ี 51
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 495,750 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,935,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,935,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,350,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,350,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดฌำปนสถำน , ค่ำจ้ำงเหมำดูแล

รักษำต้นไม้  , ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืชและปรับปรุงสุขำภิบำลบ่อ

ขยะ ,ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ 585,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถุงขยะ ไม้กวำด ถังขยะ 

ฯลฯ   

วัสดุก่อสร้ำง 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงต่ำง  ๆเช่นปูนซีเมนต์ หิน ดิน ทรำย 

เหล็ก ไม้ ฯลฯ    

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่งเช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 

ยำงในฯลฯ  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล 

น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ   
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตรเช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช

และสัตว์ ปุ๋ยพันธ์ุไม้ ฯลฯ    

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ เช่น รองเท้ำ ถุงมือ  หมวก   

ชุดพ่นหมอกควัน ฯลฯ    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 310,000 บาท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท

ค่าใช้สอย 310,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 110,000 บำท

1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ     

พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพวรำงกูรฯ               

จ ำนวน  30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรวันเฉลิม           

พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพวรำงกูรฯ เช่น  ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม   

ค่ำเคร่ืองสักกำระ ค่ำพลุ ดอกไม้ไฟ  ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม     

กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือ

ตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561– 2565) หน้ำท่ี 234 

ล ำดับท่ี  2
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ   

สิริกิตต์ิพระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนี พันปีหลวง             

และวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม จ ำนวน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรวันเฉลิม           

พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตต์ิพระบรมรำชินีนำถ      

พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำคม  

เช่น ค่ำจัดสถำนท่ีค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำเคร่ืองสักกำระ        

ค่ำพลุ ดอกไม้ไฟ ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม   

กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี  

234  ล ำดับท่ี  3

3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ

สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  จ ำนวน 30,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรวันเฉลิม            

พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ  พัชรสุธำพิมลลักษณ     

พระบรมรำชินี  เช่น ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม           

ค่ำเคร่ืองสักกำระ  ค่ำพลุ ดอกไม้ไฟ ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำท่ี  

235  ล ำดับท่ี  4
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จ ำนวน

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

ตำมหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561–2565)หน้ำท่ี 234 

ล ำดับท่ี  1
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กลุ่มต่ำงๆ ในเขตเทศบำล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมอำชีพให้

กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในเขตเทศบำล  กิจกรรมกำรฝึกอบรมอำชีพ       

กำรทัศนศึกษำดูงำนฯลฯเช่น ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำตอบแทนวิทยำกรฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2557

หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

งำนและกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำร

ท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561– 2565) หน้ำท่ี 223 

ล ำดับท่ี 1    

4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จ       

พระบรม ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ

บพิตร จ ำนวน 30,000 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรวันคล้ำยวัน

สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย

เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  เช่น ค่ำจัดสถำนท่ีค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม  ค่ำเคร่ืองสักกำระ ค่ำพลุ ดอกไม้ไฟ ตำมหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรกีฬำผู้สูงอำยุ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรกีฬำผู้สูงอำยุ ในเขต

เทศบำล  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ ฯลฯ  เช่น  ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำร

และเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกรฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 

2557 หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดงำนและกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561– 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 

5/2563 หน้ำท่ี 14 ล ำดับท่ี 1     
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลแม่อำย 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรและพัฒนำ

ศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลแม่อำย เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกรฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            

พ.ศ. 2557  หรือระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนและกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือ

ระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561– 2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี 4/2563 หน้ำท่ี 64 ล ำดับท่ี 1    
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนในเขตเทศบำล 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ

ประชำชน  เช่นค่ำวัสดุ  ค่ำเงินรำงวัล  ค่ำจัดสถำนท่ีแข่งขัน  

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม  ค่ำถ้วยรำงวัลกำรแข่งขัน  ค่ำตอบแทน

กรรมกำรตัดสิน ฯลฯ  เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี  1/2562  หน้ำท่ี  33    ล ำดับท่ี   2 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำกิจกรรมกีฬำเพ่ือมวลชน(Challenge Day) 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำเพ่ือ

มวลชน (Challenge Day) เช่น  ค่ำวัสดุ  ค่ำอุปกรณ์                 

ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ   เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  1/2563   หน้ำท่ี  33    ล ำดับท่ี  3  
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 329,000 บาท

งบด าเนินงาน 195,000 บาท

ค่าใช้สอย 195,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรตักบำตรปีใหม่ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตักบำตรปีใหม่  เช่น  

ค่ำวัสดุ  ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร

เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี  5/2563  หน้ำท่ี 11   ล ำดับท่ี  1

โครงกำรประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรประเพณีถวำย

เทียนพรรษำและอำสำฬหบูชำ  เช่น  ค่ำวัสดุ  ข้ีผ้ึง  ค่ำเคร่ือง

จตุปัจจัยไทยทำน  ค่ำจัดสถำนท่ี ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน          

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  229    

ล ำดับท่ี  3

บำท20,000โครงกำรประเพณีถวำยเทียนพรรษำและอำสำฬหบูชำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประกวดแข่งขันสวด

มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เช่น  ค่ำวัสดุ ฯลฯ  เป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  230  

ล ำดับท่ี  6
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

โครงกำรประเพณีย่ีเป็ง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรประเพณีย่ีเป็ง เช่น 

ค่ำจัดสถำนท่ี ค่ำของขวัญ ของรำงวัล เงินรำงวัลกำรประกวด  

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน           

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำท่ี 229 

ล ำดับท่ี 2
โครงกำรสรงน้ ำพระนำงมะลิกำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพิธีสรงน้ ำ              

พระนำงมะลิกำ  เช่น ค่ำวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน           

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2559หรือระเบียบหนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี   229   

ล ำดับท่ี  1
งบเงินอุดหนุน 134,000 บาท

เงินอุดหนุน 134,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่อำย  ตำมโครงกำรส่งเสริม 

ประเพณีสงกรำนต์

10,000 บำท

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่อำย ต้ังไว้  10,000  บำท       

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริม

ประเพณีสงกรำนต์  ประจ ำปี  2564  เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562       

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี  1/2562 หน้ำท่ี  25  ล ำดับท่ี  1  
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนวัดชัยสถำน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดชัยสถำน   จ ำนวน  

3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง                                                                    

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 
อุดหนุนวัดดงส้มสุก 8,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดดงส้มสุก   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน                     

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดดงส้มสุก  ต้ังไว้  5,000  บำท         

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรงน้ ำพระ

ธำตุวัดดงส้มสุก                                                              

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม         คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี  56 ล ำดับท่ี 5
อุดหนุนวัดดอนชัย 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดดอนชัย   จ ำนวน  

3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำร

ท่ีเก่ียวข้อง                                                                   

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

อุดหนุนวัดดอยแก้ว 8,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดดอยแก้ว   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว  ต้ังไว้  5,000  บำท        

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรงน้ ำ       

พระธำตุวัดดอยแก้ว  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง                                                                    

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 6
อุดหนุนวัดนิวำสสถำน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดนิวำสสถำน            

 จ ำนวน 3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                              

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม      

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 
อุดหนุนวัดบ้ำนใหม่ปูแช่ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดบ้ำนใหม่ปูแช่  

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือ

ส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง                                                          

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

อุดหนุนวัดพระธำตุปูแช่ 8,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดพระธำตุปูแช่  

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3   

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธำตุปูแช่ ต้ังไว้  5,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรงน้ ำ      

พระธำตุวัดพระธำตุปูแช่                                                  

 -  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2562 หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง  

เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม        

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 58 ล ำดับท่ี 10

อุดหนุนวัดมงคลนิมิต 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดมงคลนิมิต   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                             

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 
อุดหนุนวัดมงคลสถำน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดมงคลสถำน   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                              

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3
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จ ำนวน

จ ำนวน

อุดหนุนวัดมำตุกำรำม 8,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดมำตุกำรำม   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                               

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดมำตุกำรำม  ต้ังไว้  5,000  บำท     

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรงน้ ำ       

 พระธำตุวัดมำตุกำรำม                                                     

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง   

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 8
อุดหนุนวัดแม่อำยหลวง 13,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดแม่อำยหลวง  

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                               

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม    

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดแม่อำยหลวง ต้ังไว้  10,000 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัปดำห์

ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                              

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี  58 ล ำดับท่ี 11 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

อุดหนุนวัดสันต้นม่วง 8,000 บำท

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดสันต้นม่วง   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3 

2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนวัดสันต้นม่วง  ต้ังไว้  5,000  บำท      

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรงน้ ำพระ

ธำตุวัดสันต้นม่วง  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ังกำรท่ี

เก่ียวข้อง                                                                     

 -  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม       

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 7
อุดหนุนวัดสันผักหละ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนประเพณีสลำกภัตต์วัดสันผักหละ   

จ ำนวน  3,000  บำท  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  หรือตำมระเบียบ  หนังสือส่ัง

กำรท่ีเก่ียวข้อง                                                              

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม     

คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 56 ล ำดับท่ี 3

อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอแม่อำย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอแม่อำย  ต้ังไว้ 

50,000  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำม

โครงกำรต้ังธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562      

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม         

 คร้ังท่ี  4/2563  หน้ำท่ี 57 ล ำดับท่ี 9 
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่อำย  ตำมโครงกำรมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ คร้ังท่ี 45 ประจ ำปี 2564

10,000 บำท

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่อำย ต้ังไว้  10,000  บำท       

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ  คร้ังท่ี  45  ประจ ำปี  2564  เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562      

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำท่ี  232 

ล ำดับท่ี  13

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ

ต ำบล  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินของศูนย์บริกำรและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล ฯลฯเช่น ค่ำวัสดุ 

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ                    

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561– 2565)หน้ำท่ี 224 

ล ำดับท่ี  5    
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุ

พืชเศรษฐกิจ กิจกรรมกำรฝึกอบรม กำรทัศนศึกษำดูงำนฯลฯ เช่น  

ค่ำอำหำร  ค่ำวัสดุ  อุปกรณ์  ค่ำตอบแทนวิทยำกรและค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องฯลฯ                                                        

 -  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  หรือระเบียบ หนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561– 2565) หน้ำท่ี 224  

ล ำดับท่ี  4    

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ปุ๋ย

จุลินทรีย์ชีวภำพ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง  ๆ

เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุสัตว์ปีกและ

สัตว์น้ ำ ปุ๋ย พันธ์ุพืช ฯลฯ      

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ 3,838,200 บาท

งบบุคลากร 1,387,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,387,200 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,267,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 11 อัตรำ           

โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 120,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง         

จ ำนวน 9 อัตรำ โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 2,451,000 บาท

ค่าตอบแทน 186,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ สัตวแพทย์ หรือบุคลำกรผู้มีวุฒิ

กำรศึกษำในกำรตรวจโรคสัตว์และซำกสัตว์สุกร เป็นรำยเดือน ฯลฯ 

ในโรงฆ่ำสัตว์

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่

พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง     

ค่าใช้สอย 550,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 400,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฆ่ำสัตว์ และช ำแหละเน้ือสัตว์        

จ้ำงเหมำบริกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ ฯลฯ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรงุรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ครุภัณฑ์โรงงำนฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หรือตำมระเบียบหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้องฯลฯ

ค่าวัสดุ 865,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 210,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น  กระดำษ ปำกกำ ดินสอ 

ยำงลบ ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน 

น้ ำแข็ง  ฯลฯ   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น  สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ัก

ไฟฟ้ำ  สวิตซ์ไฟฟ้ำ ตลับโทรศัพท์ สำยโทรศัพท์ กร่ิงโทรศัพท์ ฯลฯ  
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 270,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น มีด ถุงพลำสติก  ถุงขยะ  

ไม้กวำด  ถังขยะ  ผงซักฟอก ตะกร้ำ ฯลฯ   
วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงต่ำง ๆ 

ในโรงฆ่ำสัตว์ ให้อยู่ในสภำพดี  เช่น  สี กระเบ้ือง ก๊อกน้ ำ         

สำยส่งน้ ำ ลูกบิดประตู ท่อขนำดต่ำง ๆ อิฐ หิน ดิน ทรำย ไม้      

ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี            

หัวเทียน  ฯลฯ    
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 234,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น ก๊ำซเช้ือเพลิง น้ ำมัน

ดีเซล น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ   

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น คลอรีน 

น้ ำยำก ำจัดกล่ิน น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค ฯลฯ   

วัสดุกำรเกษตร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  เช่น ปุ๋ย พันธ์ุพืช  ยำป้องกันและ

ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์  จอบ วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ    

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆเช่น รองเท้ำบู๊ท ถุงมือ 

หมวก ผ้ำกันเป้ือนผ้ำปิดจมูก  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  

เทปบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก ฯลฯ    

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล

ดับเพลิง  ฯลฯ    
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 850,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในโรงฆ่ำสัตว์และท่ีสำธำรณะ ฯลฯ     

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 350,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในโรงฆ่ำสัตว์ อำคำรสถำนท่ีใน            

โรงฆ่ำสัตว์ ฯลฯ    
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เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย 



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

927,000

5,000

362,000

474,000

450,000

17,521,000

51,000

916,000

666,064

3,278,400

42,516
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ านาญ (ชคบ.)
42,516

งบกลางงบกลาง

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,278,400

ส ารองจ่าย 666,064

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน
51,000

เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)

916,000

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
450,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,521,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 474,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 927,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 362,000

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

180,000 180,000

1,555,200 1,555,200

207,360 207,360

725,760 725,760

180,000 180,000

1,267,200 216,000 1,604,160 1,419,480 7,752,720

67,200

115,200 242,400 424,800

120,000 24,000 144,000 120,000 732,600

1,870,220 1,667,920 6,581,070 16,398,560

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินเดือนพนักงาน 5,977,070 302,280

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ

พนักงาน
67,200

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ

พนักงานจ้าง
180,600 144,000

1,711,920

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ

ลูกจ้างประจ า
67,200

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,533,960

เงินค่าตอบแทน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

428,400

266,760 244,320 554,110 1,065,190

67,200 60,000 374,400 561,600

40,000 10,000 70,000 160,000

1,800 1,800

36,000 200,000 110,000 356,000

40,000 20,000 248,000 308,000

150,000 30,000 50,000 70,000 335,000

ค่าใช้สอย 400,000 1,535,000 100,000 488,000 3,454,890

110,000 50,000 160,000

งบ

ด าเนินงาน

รวม

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)งบ

บุคลากร

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

รายจ่ายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

5,000 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

บริการ
931,890

ค่าเช่าบ้าน

10,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร
30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

10,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000

เงินวิทยฐานะ 428,400
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

50,000

10,000

10,000 10,000

50,000 50,000

10,000 10,000

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม

ต่างๆ ในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนการด าเนินงาน

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า

กิจกรรมกีฬาเพ่ือมวลชน

(Challenge Day)

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ

รับช าระภาษีนอก

ส านักงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน

กีฬาประชาชนในเขต

เทศบาล

50,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,378,800

180,000 180,000

20,000 20,000

30,000 15,000 210,000 455,000

10,000 10,000

10,000 10,000

50,000 50,000

50,000

15,000 15,000

งบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

ค่าใช้สอย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

โครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคอุบัติใหม่

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก

ปฐมวัย
50,000

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

โครงการ Big 

Cleaningday

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์

เมล็ดพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ
150,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

1,378,800

ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจ

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินในเขตเทศบาล
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

50,000

400,000

200,000

20,000

200,000 200,000

20,000 20,000

รวม

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

โครงการตรวจสอบ

คุณภาพ น้ าอุปโภค

บริโภคภายในเขต พ้ืนท่ี

เทศบาล

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

โครงการชุมชนปลอดภัย

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โดยการติดต้ังถังดับเพลิง

ในพ้ืนท่ีชุมชน/วัด ในเขต

เทศบาล

20,000

โครงการด าเนินการศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามเอาชนะยา

เสพติดเทศบาลต าบลแม่

อาย

โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิด

เหตุบนท้องถนน

400,000

โครงการช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัย
200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ
50,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

15,000

20,000 20,000

20,000

100,000

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000 10,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคท่ีเกิดจากยุง

เป็นพาหนะ

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เทศบาลต าบลแม่อาย
โครงการป้องกันควบคุม

การแพร่ระบาดโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19

โครงการประเพณีถวาย

เทียนพรรษาและ

อาสาฬหบูชา

20,000

โครงการประเพณีย่ีเป็ง 100,000

โครงการประกวดแข่งขัน

สวดมนต์หมู่สรรเสริญ

พระรัตนตรัย

15,000

โครงการประชาคม

หมู่บ้านและประชาคม

ต าบล

โครงการตักบาตรปีใหม่ 10,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000

80,000

50,000

20,000

20,000 20,000

20,000

15,000 15,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในการจัดการ

ขยะชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

20,000

โครงการพัฒนาครู 20,000

โครงการพัฒนาบุคลากร

เทศบาลและสมาชิกสภา

เทศบาล

โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลแม่อาย

80,000

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน เทศบาล

ต าบลแม่อาย หลักสูตร

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

50,000

โครงการเปิดบ้านวิชาการ 20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000 20,000

20,000

3,000

700,000 700,000

5,000 5,000

50,000

100,000 100,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลแม่อาย

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการมี

งานท าให้แก่เด็กนักเรียน

หรือนักศึกษาในช่วงปิด

การเรียนหรือช่วงเวลา

ว่างจากการเรียน

50,000

โครงการรณรงค์เพ่ือ

ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

3,000

โครงการเลือกต้ัง สมาชิก

สภาเทศบาลหรือ 

ผู้บริหารเทศบาล

โครงการรณรงค์การ

แก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่า

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และ ลดอุบัติเหตุทางถนน
20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,240,850

50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000

150,000 135,000 200,000 420,000 1,365,000

ค่าวัสดุ 30,000 30,000 60,000

ค่าใช้สอยงบ

ด าเนินงาน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
260,000 200,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการจัดท า

แผนชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแก่

ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลแม่อาย

20,000

โครงการสรงน้ าพระนาง

มะลิกา
50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา

1,240,850
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000 130,000 110,000 303,000

6,000 50,000 10,000 155,000 266,000

25,000 200,000 65,000 290,000

234,000 280,000 355,000 1,124,000

5,000 5,000

5,000 25,000

270,000 150,000 5,000 105,000 650,000

30,000 100,000 150,000

2,898,670

15,000 10,000 30,000 60,000

30,000 227,000 45,000 352,000

10,000 5,000 35,000 55,000

210,000 50,000 20,000 400,000 800,000

70,000 110,000

350,000 50,000 440,000

500,000 4,000 350,000 974,000

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนินงาน

ค่า

สาธารณูปโภค

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า 120,000

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
40,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุส านักงาน 120,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,898,670

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 250,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 50,000

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ

ด าเนินงาน
ค่า

สาธารณูปโภค
15,000 20,000

6,000 6,000

2,000 2,000

47,000

5,000

3,600

21,540

44,000

3,500

9,300

66,000

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000

โต๊ะญ่ีปุ่น 3,500

ถังเก็บน้ าแบบไฟเบอร์

กลาส
9,300

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  

2  บานเล่ือน
21,540

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  

2  บานเปิด
44,000

ช้ันเก็บแฟ้ม 5,000

ช้ันวางกระเป๋านักเรียน 3,600

เคร่ืองปรับอากาศ 47,000

เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิง

กลาง มีท่ีท้าวแขน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิง

กลางไม่มีท่ีท้าวแขน

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

30,000 30,000

34,000 34,000

15,000 19,300

17,400 17,400

11,400 11,400

2,800 2,800

4,000,000 4,000,000

39,400

16,800ไมค์ลอยถือ-คาด 16,800

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 39,400

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบ

ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

เคร่ืองพิมพ์ 4,300

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด

 1 KVA

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับส านักงาน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

9,000

480,000

10,000 10,000

60,000

50,000

217,000

60,000

90,000

200,000 200,000

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างก าแพง

กันดิน  ถนนเทศบาลซอย

  56/7 หมู่ท่ี  8  ต าบล

แม่อาย

หมวกดับเพลิง 60,000

หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน 90,000

ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง 50,000

สายส่งน้ าดับเพลิง 217,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 60,000

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองตัดถ่างไฮดรอลิก 480,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองป๊ัมน้ า 9,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000 200,000

61,000 61,000

9,000 9,000

150,000 150,000

102,000 102,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

รวม

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

โครงการก่อสร้างคลองส่ง

น้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 

ซอย 48 หมู่ท่ี 4 ต าบล

แม่อาย

โครงการก่อสร้างถนน    

 ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 30/1 หมู่ท่ี 3       

ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้างขยาย   

 ผิวจราจร ค.ส.ล.         

ถนนเทศบาลซอย  39 

หมู่ท่ี  7 ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้างขยาย   

 ผิวจราจร ค.ส.ล.     

ถนนเทศบาลซอย 69/1 

หมู่ท่ี 4  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างก าแพง

กันดิน ค.ส.ล.ซอย  28 

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

100,000 100,000

34,200 34,200

45,000 45,000

300,000 300,000

150,000 150,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

โครงการก่อสร้างถังเก็บ

น้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล

ซอย  74 หมู่ท่ี 7          

ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้าง         

 ท่อเหล่ียมค.ส.ล.         

 ถนนเทศบาลซอย  53  

หมู่ท่ี 9  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างถนน   

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล   

ซอย  69/2 หมู่ท่ี  4     

ต าบลมะลิกา
โครงการก่อสร้างถนน     

 ค.ส.ล.ถนนเทศบาล   

ซอย 69 หมู่ท่ี 4            

 ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างถนน    

ค.ส.ล. ถนนเทศบาล     

ซอย 9  หมู่ท่ี 11   ต าบล

แม่อาย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

100,000

300,000 300,000

174,600 174,600

88,000 88,000

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.          

 ถนนเทศบาลซอย  53/5

 พร้อมขยายผิวจราจร 

หมู่ท่ี 5  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.      

ซอย  39/1A  หมู่ท่ี  7  

ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้างทางเดิน

พร้อมหลังคาไปห้องน้ า

ของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลแม่อาย

(บ้านเด่น)

100,000

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 35/3 หมู่ท่ี 

6,7 ต าบลแม่อาย พร้อม

ร้ือถอนถนนเดิมและขนท้ิง
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

84,600 84,600

104,400 104,400

172,000 172,000

133,000 133,000

99,000 99,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน

เทศบาลซอย  57/8   

หมู่ท่ี 6  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้าง          

รางระบายน้ า ค.ส.ล.     

ถนนเทศบาลซอย 16/1 

หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.(ไม่มีฝา)

และ มีฝา ถนนเทศบาล

ซอย  39/13  หมู่ท่ี  2  

ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.          

ถนนเทศบาล ซอย 52 

หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้าง         

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย  32/3

หมู่ท่ี  10  ต าบลแม่อาย
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Typewriter

Lenovo
Typewriter
242

Lenovo
Typewriter



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

142,000 142,000

36,000 36,000

112,600 112,600

430,000

180,000 180,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการปรับปรุง ต่อเติม

 อาคารเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล   

แม่อาย(บ้านเด่น)

430,000

โครงการปรับปรุงคอ

สะพานต้นตอง           

ถนนเทศบาล ซอย  58 

หมู่ท่ี  8  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้าง         

รางระบายน้ า ค.ส.ล.     

ถนนเทศบาลซอย 39/3  

หมู่ท่ี  2  ต าบลมะลิกา

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าค.ส.ล.ถนน

เทศบาลซอย 2 หมู่ท่ี  1 

ต าบลแม่อาย

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนน

เทศบาลซอย  65         

หมู่ท่ี 10 ต าบลมะลิกา

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
243

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
243

Lenovo
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000

17,500 17,500

35,000 35,000

26,250 26,250

35,000 35,000

รวม

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนเทศบาล   

ซอย 29/3 หมู่ท่ี  7  

ต าบลแม่อาย

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนเทศบาล   

ซอย  53/5A หมู่ท่ี 5  

ต าบลมะลิกา

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนเทศบาล   

ซอย 21/3 หมู่ท่ี  3  

ต าบลแม่อาย

โครงการปรับปรุงต่อเติม 

อาคารเรียนศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็กชัยสถาน

200,000

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนเทศบาล   

ซอย 34/5 หมู่ท่ี 10  

ต าบลแม่อาย

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
244

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

17,500 17,500

495,750 100,000 595,750

งบ

รายจ่ายอ่ืน
40,000 40,000

50,000 50,000

งบเงิน

อุดหนุน
110,000

20,000 20,000

20,000 20,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านดอนชัยใต้ หมู่ท่ี 2 

ต าบลแม่อาย

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านชัยสถาน หมู่ท่ี 7 

ต าบลมะลิกา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน
110,000

เงินอุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนเทศบาล   

ซอย 35/3D หมู่ท่ี  6  

ต าบลแม่อาย

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
245

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
245

Lenovo
Typewriter



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านป่าบง หมู่ท่ี 2 ต าบล

มะลิกา
เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านป่าบงใต้ หมู่ท่ี 9 

ต าบลมะลิกา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านดอนชัยเหนือ        

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี 1 

ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านดอนชัยใต้ หมู่ท่ี 2 

ต าบลแม่อาย

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
246

Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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246

Lenovo
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านสันโค้ง  หมู่ท่ี 6 

ต าบลมะลิกา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านสันต้นม่วง หมู่ท่ี 3 

ต าบลมะลิกา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแม่แหลงหลวง       

หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแม่อายหลวง หมู่ท่ี 5

 ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านแม่แหลง หมู่ท่ี 10 

ต าบลแม่อาย

Lenovo
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Lenovo
Typewriter
247

Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ท่ี 4 

ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านโห้งหน้อย หมู่ท่ี 6 

ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านโห้งหลวง หมู่ท่ี 7 

ต าบลแม่อาย

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านสันป่าเหียว หมู่ท่ี 4 

ต าบลมะลิกา

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านสันผักหละ หมู่ท่ี 5 

ต าบลมะลิกา

Lenovo
Typewriter

Lenovo
Typewriter
248

Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000 20,000

20,000 20,000

3,000

8,000

3,000

8,000

3,000

3,000

8,000

3,000

3,000

8,000

13,000

8,000อุดหนุนวัดสันต้นม่วง 8,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

อุดหนุนวัดมาตุการาม 8,000

อุดหนุนวัดแม่อายหลวง 13,000

อุดหนุนวัดมงคลนิมิต 3,000

อุดหนุนวัดมงคลสถาน 3,000

อุดหนุนวัดบ้านใหม่ปูแช่ 3,000

อุดหนุนวัดพระธาตุปูแช่ 8,000

อุดหนุนวัดดอยแก้ว 8,000

อุดหนุนวัดนิวาสสถาน 3,000

อุดหนุนวัดดงส้มสุก 8,000

อุดหนุนวัดดอนชัย 3,000

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านโฮ้ง หมู่ท่ี 8          

ต าบลแม่อาย
อุดหนุนวัดชัยสถาน 3,000

เงินอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านเอก หมู่ท่ี 8    

ต าบลมะลิกา
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Lenovo
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

50,000

43,000

1,718,180

540,000

525,000

10,000

10,000

3,838,200 40,000 310,000 13,416,780 4,755,400 17,086,180 89,000,000

งบเงิน

อุดหนุน

งบเงิน

อุดหนุน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

24,692,980 399,000 19,816,260 4,645,200

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอแม่อาย  ตาม

โครงการมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ คร้ังท่ี 45

 ประจ าปี 2564

10,000

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอแม่อาย  ตาม

โครงการส่งเสริม 

ประเพณีสงกรานต์

10,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน

ดอนชัย
540,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน

สันป่าเหียว
525,000

เงินอุดหนุนกองร้อย

ต ารวจตระเวนชายแดน  

ท่ี  334

43,000

เงินอุดหนุนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา  12
1,718,180

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อ าเภอแม่อาย
50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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Lenovo
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