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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

เทศบำลต ำบลแม่อำย 

อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 

      
 

 



1

จ ำนวน 1,384,310.40

จ ำนวน 681,295.20

จ ำนวน 735,667.94

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 1,907,220.00

จ ำนวน 2,570.00

จ ำนวน 28,663,725.82

จ ำนวน 35,466,466.00หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป บำท

(3) รำยจำ่ยจริง จ ำนวน 45,218,402.36 บำท ประกอบด้วย

(2) เงนิอุดหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค ์จ ำนวน 1,108,794.63 บำท

หมวดรำยได้จำกทนุ บำท

หมวดภำษจีัดสรร บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท

หมวดรำยได้เบด็เตล็ด บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรับ และใบอนุญำต บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน บำท

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 68,841,255.36 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษอีำกร บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ด้กอ่หนี้ผูกพัน จ ำนวน 62 โครงกำร รวม 5,373,260.80 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 2,988,000.00 บำท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 85,856,134.47 บำท

1.1.3 เงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 29,702,661.44 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงนิไวแ้บบกอ่หนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไป

ในปงีบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที ่5 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ 

ดังนี้

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 121,408,306.17 บำท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลแม่อาย

              บดันี้ถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลแมอ่ำย จะได้เสนอร่ำงเทศบญัญตัิ งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปตี่อสภำเทศบำลต ำบลแมอ่ำยอีกคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลแมอ่ำยจงึขอชี้แจงให้

ทำ่นประธำนและสมำชกิทกุทำ่นได้ทรำบถงึสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ใน

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลงั



2

จ ำนวน 16,437,081.02

จ ำนวน 15,758,885.17

จ ำนวน 8,905,936.17

จ ำนวน 1,502,500.00

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 2,614,000.00

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอุดหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค ์จ ำนวน 1,069,074.63 บำท

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทนุส ำรองเงนิสะสม 0.00 บำท

งบรำยจำ่ยอื่น บำท

งบเงนิอุดหนุน บำท

งบด ำเนินงำน บำท

งบลงทนุ บำท

งบบคุลำกร บำท

งบกลำง บำท
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รายรับจรงิ ป ี 2560

1,283,169.05

766,865.40

934,447.53

1,848,880.00

1,900.00

4,835,261.98

39,288,373.22

39,288,373.22

37,929,271.00

37,929,271.00

82,052,906.20

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จงัหวัดเชยีงใหม่

2.1 รายรับ

ประมาณการ ป ี

2561

ประมาณการ ป ี

2562รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษอีากร 1,247,600.00 1,379,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนญุาต 723,700.00 747,100.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สนิ 1,000,000.00 930,100.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 1,578,500.00 2,100,600.00

หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 200.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 4,549,800.00 5,157,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

หมวดภาษจีัดสรร 37,450,200.00 39,443,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

37,450,200.00 39,443,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม 79,500,000.00 81,000,000.00

หมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป 37,500,000.00 36,400,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 37,500,000.00 36,400,000.00



รายจ่ายจรงิป ี2560 ประมาณการ ป ี2561 ประมาณการ ป ี2562

งบกลาง 18,891,881.23 23,258,490.00 23,970,794.00

งบบคุลากร 22,304,151.35 27,313,800.00 27,874,726.00

งบด าเนินงาน 13,868,237.32 17,594,760.00 17,864,480.00

งบลงทนุ 12,832,817.00 8,536,950.00 8,275,000.00

งบรายจา่ยอื่น 31,425.00 40,000.00 40,000.00

งบเงนิอุดหนุน 2,956,053.57 2,756,000.00 2,975,000.00

70,884,565.47 79,500,000.00 81,000,000.00

70,884,565.47 79,500,000.00 81,000,000.00
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รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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บันทึกหลกัการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิน้ 81,000,000

แผนงานการพาณิชย์ 3,507,200

ดา้นการด าเนนิงานอืน่

แผนงานงบกลาง 23,970,794

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 315,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานสาธารณสุข 4,196,440

แผนงานเคหะและชมุชน 11,560,170

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 100,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,984,160

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 16,576,200

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,710,036

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

ประกอบรา่งเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
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งบ
23,970,794 23,970,794

23,970,794 23,970,794

23,970,794 23,970,794

งบ

9,210,740 2,959,696 12,170,436

2,848,320 0 2,848,320

6,362,420 2,959,696 9,322,116

3,451,800 761,000 4,212,800

291,800 128,000 419,800

1,763,000 388,000 2,151,000

940,000 245,000 1,185,000

457,000 0 457,000

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งาน
รวม

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม

งบกลาง

    คา่วัสดุ

    คา่สาธารณูปโภค

งบด าเนนิงาน

    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย
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    งบกลาง

                                             

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

งานบรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั



งบ

100,000 36,800 136,800

0 36,800 36,800

100,000 0 100,000

40,000 0 40,000

40,000 0 40,000

150,000 0 150,000

150,000 0 150,000

12,952,540 3,757,496 16,710,036

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน

งบ และระงับอคัคภีัย

2,330,160 2,330,160

2,330,160 2,330,160

1,350,000 1,350,000

40,000 40,000

990,000 990,000

320,000 320,000

304,000 304,000

304,000 304,000

3,984,160 3,984,160
7

งบลงทุน

งาน
งานบรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั

                                             

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน

    รายจา่ยอื่น

งบเงินอดุหนุน

    เงนิอุดหนุน

    คา่ครุภัณฑ์

    คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง

งบรายจ่ายอืน่

งบลงทุน

    คา่ครุภัณฑ์

                                             

    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

    คา่วัสดุ

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน

รวม

รวม



งบ

1,608,590 2,249,100 2,796,830 6,654,520

1,608,590 2,249,100 2,796,830 6,654,520

688,000 1,830,670 3,697,010 6,215,680

15,000 0 30,000 45,000

160,000 1,512,580 1,613,530 3,286,110

348,000 318,090 2,053,480 2,719,570

165,000 0 0 165,000

0 0 1,281,000 1,281,000

0 0 461,000 461,000

0 0 820,000 820,000

0 0 2,425,000 2,425,000

0 0 2,425,000 2,425,000

2,296,590 4,079,770 10,199,840 16,576,200
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งบด าเนนิงาน

    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั

แผนงานการศึกษา

งาน

    เงนิอุดหนุน

                                             

    คา่ครุภัณฑ์

    คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง

งบเงินอดุหนุน

    คา่วัสดุ

    คา่สาธารณูปโภค

งบลงทุน

งานระดบัก่อนวัยเรยีน

และประถมศึกษา

งานบรหิารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา



งบ

3,351,440 0 3,351,440

3,351,440 0 3,351,440

365,000 100,000 465,000

65,000 0 65,000

240,000 0 240,000

60,000 100,000 160,000

0 380,000 380,000

0 380,000 380,000

3,716,440 480,000 4,196,440

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ

2,085,970 0 0 2,085,970

2,085,970 0 0 2,085,970

991,000 0 1,930,000 2,921,000

160,000 0 0 160,000

260,000 0 1,350,000 1,610,000

567,000 0 580,000 1,147,000

4,000 0 0 4,000
9

แผนงานสาธารณสขุ

งบด าเนนิงาน

    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งาน

งบเงินอดุหนุน

    เงนิอุดหนุน

                                             

    คา่ใชส้อย

    คา่วัสดุ

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน

รวม
งานบรกิารสาธารณสขุ

และงานสาธารณสขุอืน่

งานบรหิารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสขุ

รวม
งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิง่ปฏกูิล
งานไฟฟา้ถนน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน

งาน

    คา่วัสดุ

    คา่สาธารณูปโภค

    คา่ตอบแทน



งบ

0 6,553,200 0 6,553,200

0 6,553,200 0 6,553,200

3,076,970 6,553,200 1,930,000 11,560,170

งบ

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

งบ

90,000 205,000 0 295,000

90,000 205,000 0 295,000

0 10,000 10,000 20,000

0 10,000 10,000 20,000

90,000 215,000 10,000 315,000

    คา่ใชส้อย

                                             

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งบด าเนนิงาน

    คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง

                                             

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

งบเงินอดุหนุน

    เงนิอุดหนุน

                                             

งบด าเนนิงาน

    คา่ใชส้อย

งาน

รวม
งานสง่เสรมิและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง

รวม

รวม
งานวิชาการวางแผน

และสง่เสรมิการท่องเท่ียว

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
งานกีฬาและนันทนาการ
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งาน งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน
งานไฟฟา้ถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิง่ปฏกูิล



งบ

80,000 80,000

50,000 50,000

30,000 30,000

80,000 80,000

งบ

1,282,200 1,282,200

1,282,200 1,282,200

2,225,000 2,225,000

150,000 150,000

650,000 650,000

705,000 705,000

720,000 720,000

3,507,200 3,507,200
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งาน

รวมงานโรงฆ่าสตัว์

    คา่สาธารณูปโภค

                                             

    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

    คา่วัสดุ

งบบุคลากร

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร

                                             

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งบด าเนนิงาน

    คา่ใชส้อย

    คา่วัสดุ

แผนงานการเกษตร



ยอดรวม

16,710,036

3,984,160

16,576,200

4,196,440

11,560,170

100,000

315,000

80,000

3,507,200

23,970,794

81,000,000
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แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ดา้นการด าเนนิงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิน้

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

ดา้นบรหิารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน็จ านวนรวมทัง้สิ้น 81,000,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงนิอุดหนุน

ทัว่ไป เปน็จ านวนรวมทัง้สิ้น 81,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ขอ้ 1. เทศบญัญตัิ นี้เรียกวา่ เทศบญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 2. เทศบญัญตัิ นี้ใหใ้ชบ้งัคับตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปน็ต้นไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

โดยทีเ่ปน็การสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ(ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65  จงึตราเทศบญัญตัิขึ้นไว้

โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลต าบลแมอ่ายและโดยความเหน็ชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดเชยีงใหม่





 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรับ 

 

 



ป ี2559 ป ี2560

664,756.45 745,916.00 19.85

71,346.90 74,384.05 2.82

285,310.00 328,109.00 -7.12

119,340.00 134,760.00 6.35

1,140,753.35 1,283,169.05

179,010.00 203,319.00 4.76

35,802.00 39,249.00 11.73

3,647.20 3,744.20 27.78

7,498.00 3,045.00 -59.46

363,460.00 383,530.00 5.39

910.00 1,030.00 -44.44

6,890.00 11,000.00 -37.50

2,010.00 3,430.00 0.00

3,720.00 0.00 -100.00

0.00 10.00 200.00

1,400.00 1,700.00 0.00

28,000.00 14,900.00 0.00

0.00 28,507.20 0.00

5,000.00 0.00 0.00

5,000.00 5,000.00 0.00

30,500.00 45,400.00 0.00
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คา่ใบอนญุาตรับท าการก าจดัสิ่งปฏกิลูหรือ

มลูฝอย
0.00 0.00

คา่ใบอนญุาตรับท าการเกบ็ ขน สิ่งปฏกิลู 

หรือมลูฝอย
5,000.00 5,000.00

คา่ใบอนญุาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการที่

เปน็อันตรายตอ่สขุภาพ
30,500.00 30,500.00

คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจดัระเบยีบ

จอดยานยนต์
0.00 0.00

     คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ 100.00 300.00

คา่ปรับการผิดสญัญา 100.00 100.00

คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 28,000.00 28,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎร 9,600.00 6,000.00

    คา่ธรรมเนยีมปดิ โปรย ตดิตัง้แผ่น

ประกาศ  หรือแผ่นปลวิเพื่อการโฆษณา
900.00 500.00

     คา่ธรรมเนยีมก าจดัขยะมลูฝอย 3,200.00 0.00

     คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 2,000.00 2,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการ

ขายสรุา
3,600.00 4,600.00

     คา่ธรรมเนยีมโรงพักสตัว์ 35,800.00 40,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกบ็และขนมลูฝอย 363,400.00 383,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคมุอาคาร 7,400.00 3,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 1,247,600.00 1,379,000.00

     อากรการฆา่สตัว์ 126,000.00 134,000.00

     คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว์ 210,000.00 220,000.00

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

     ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 727,600.00 872,000.00

หมวดภาษอีากร

     ภาษปีา้ย 323,000.00 300,000.00

     ภาษบี ารุงทอ้งที่ 71,000.00 73,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย  จงัหวัดเชยีงใหม่

ป ี2559 ประมาณการ

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

 



ป ี2559 ป ี2560

951.00 986.00 0.00

3,505.00 135.00 0.00

5,130.00 5,030.00 0.00

697,183.20 766,865.40

1,000,112.49 934,197.53 -7.00

0.00 250.00 100.00

1,000,112.49 934,447.53

7,000.00 4,800.00 -98.00

1,431,272.00 1,731,838.00 35.96

4,400.00 4,200.00 -88.64

98,616.00 108,042.00 1.94

1,541,288.00 1,848,880.00

0.00 1,900.00 100.00

0.00 1,900.00

463,404.57 745,564.16 68.54

23,459,414.29 24,022,850.36 2.30

4,764,244.45 4,713,972.07 -1.07

546,234.98 688,754.55 26.01
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จงัหวัดเชยีงใหม่

ป ี2559 ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

     ภาษมีลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 4,764,200.00 4,713,000.00

     ภาษมีลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 23,459,400.00 24,000,000.00

     ภาษธีรุกจิเฉพาะ 546,000.00 688,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 200.00

     คา่ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 0.00 200.00

     ภาษแีละคา่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละ

ลอ้เลื่อน
463,400.00 781,000.00

หมวดภาษจีดัสรร

     รายไดเ้บด็เตลด็อื่นๆ 98,100.00 100,000.00

     คา่ขายแบบแปลน 4,400.00 500.00

หมวดรายไดจ้ากทุน

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 1,578,500.00 2,100,600.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 1,000,000.00 930,100.00

     เงนิที่มผู้ีอุทศิให้ 1,471,000.00 2,000,000.00

     คา่จ าหนา่ยเศษของ 5,000.00 100.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

รวมหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและ

ใบอนุญาต
723,700.00 747,100.00

     เงนิปนัผลหรือเงนิรางวัลตา่งๆ 0.00 100.00

     ดอกเบี้ย 1,000,000.00 930,000.00

 คา่ใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคมุอาคาร 900.00 900.00

ป ี2561 ป ี2562

     คา่ใบอนญุาตอื่นๆ 5,000.00 5,000.00

 คา่ใบอนญุาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้

เคร่ืองขยายเสยีง
3,500.00 3,500.00



ป ี2559 ป ี2560

1,998,800.69 1,999,664.79 0.06

4,299,436.77 4,818,956.85 15.47

70,292.92 81,818.17 13.96

68,266.32 62,544.27 -9.09

1,780,060.00 2,154,248.00 21.01

0.00 0.00 0.00

37,450,154.99 39,288,373.22

18,973,917.00 37,929,271.00 -2.93

18,973,917.00 37,929,271.00

60,803,409.03 82,052,906.20

ป ี2562

รวมทุกหมวด 79,500,000.00 81,000,000.00

รวมหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 37,500,000.00 36,400,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

รวมหมวดภาษจีดัสรร 37,450,200.00 39,443,000.00

     ภาษจีดัสรรอื่นๆ 0.00 0.00

เงนิอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า
37,500,000.00 36,400,000.00

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป

     คา่ภาคหลวงแร่ 70,200.00 80,000.00

     ภาษสีรรพสามติ 4,300,000.00 4,965,000.00

คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
1,780,000.00 2,154,000.00

     คา่ภาคหลวงปโิตรเลยีม 68,200.00 62,000.00

     ภาษสีรุา 1,998,800.00 2,000,000.00

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จงัหวัดเชยีงใหม่

ป ี2559 ประมาณการ

ป ี2561 ยอดต่าง (%)



 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 

 



รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
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คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,600

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณปจัจุบนัเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถอืสถติิจ ำนวนสุกร  ในปงีงประมำณทีล่่วงมำแล้ว

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณและกำรรับจริงในปจัจุบนัเปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 40,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยสถติิจ ำนวนสุกร  ในงบประมำณทีล่่วง

มำแล้วเปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณและกำรรับจริงในปจัจุบนัเปน็เกณฑใ์นกำร

ค ำนวณ

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถอืเกณฑเ์ฉลีย่ทีไ่ด้รับจริงปงีบประมำณทีล่่วง

มำแล้ว

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนุญาต 747,100

คำ่ธรรมเนียมโรงฆำ่สัตว์ 220,000

ภำษปีำ้ย 300,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในขำ่ยช ำระภำษี

อำกรกำรฆำ่สัตว์ 134,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในขำ่ยช ำระภำษี

ภำษบี ำรุงทอ้งที่ 73,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในขำ่ยช ำระภำษ ี    

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษอีากร 1,379,000

ภำษโีรงเรือนและทีด่ิน 872,000

ประมาณการรายรบัรวมท้ังสิน้ 81,000,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถอืปฏบิตัิตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที่  2        

(พ.ศ.  2535)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรทะเบยีนรำษฎร    

พ.ศ. 2534  มำตรำ  7  ขอ้  1และอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วง

มำแล้ว  เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

คำ่ธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตัง้แผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำรโฆษณำ 500

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  และถอืปฏบิตัิตำมกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2535)  

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิรักษำรักษำควำมสะอำด และควำมเปน็

ระเบยีบเรียบร้อยของบำ้นเมอืงพ.ศ.2553และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึฉบบัที ่2 

พ.ศ. 2560

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนรำษฎร 6,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยถอืปฏบิตัิตำมกฎหมำยกระทรวง         

ฉบบัที่  7  (พ.ศ.  2528)ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร  

พ.ศ. 2522 ขอ้ 2 และขอ้ 3 และอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณ        

พ.ศ. 2552  เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ ประกอบด้วย

* คำ่ธรรมเนียมในกำรตรวจแบบแปลนกอ่สร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร

* คำ่ธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต ประกอบด้วย ใบอนุญำตกอ่สร้ำง  

ดัดแปลง  ร้ือถอน ตำมอัตรำทีก่ฎหมำยกระทรวงก ำหนด

คำ่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 383,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย คำ่ธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตัง้แผ่น

ประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำรโฆษณำ ประมำณกำร  ตัง้รับไว้ โดยอำศัย

กำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  และถอื

ปฏบิตัิตำมกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2535)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ

รักษำควำมสะอำด และควำมเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบำ้นเมอืง พ.ศ.2553

และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึฉบบัที ่2  พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย

* คำ่ธรรมเนียมปดิ  โปรย  ติดตัง้แผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำรคำ้

* คำ่ธรรมเนียมปดิ  โปรย  ติดตัง้แผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวไมเ่ปน็กำรคำ้

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 3,000
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่

คำ่ใบอนุญำตจัดตัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรในครัว 

หรือพื้นทีใ่ด ซึง่มพีื้นทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร

คำ่ใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏกิูล หรือมูลฝอย 5,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย

* คำ่ธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

* คำ่ธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิง่ปฏกิูล

คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับกจิกำรทีเ่ปน็อันตรำยต่อสุขภำพ 30,500

ประมำณกำรไวใ้กล้เคยีงกับปงีบประมำณทีล่่วงมำ  เนือ่งจำกรำยได้ประเภท

นี้เปน็รำยได้ทีไ่มแ่น่นอน  ซึง่เปน็รำยได้จำกกำรปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย

จรำจรทำงบก

คำ่ปรับกำรผิดสัญญำ 100

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้วเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ 300

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 28,000

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพำณิชย์ 2,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถอืปฏบิตัิตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที่  3         

(พ.ศ. 2540)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิทะเบยีนพำณิชย์         

พ.ศ. 2499  ขอ้  3  อัตรำคำ่ธรรมเนียม  ประกอบด้วย

* คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพำณิชย์

* คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงรำยกำร

* คำ่ธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสำรทีเ่กีย่วกับกำรจดทะเบนีของ

ผู้ประกอบกำรพำณิชย์กจิกำรรำยหนึง่

* คำ่ธรรมเนียมขอใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีค่ัดส ำเนำและรับรองส ำเนำเอกสำร

กำรจดทะเบยีนพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรพำณิชย์กจิกำรรำยหนึง่
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

คำ่ใบอนุญำตอื่นๆ 5,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยถอืปฏบิตัิตำมกฎกระทรวง  ฉบบัที่  7         

(พ.ศ. 2535)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร            

พ.ศ. 2522  ขอ้ 1 ประกอบด้วย

* คำ่ใบอนุญำตปลูกสร้ำง

* คำ่ใบอนุญำตดัดแปลง

* คำ่ใบอนุญำตร้ือถอน

* คำ่ใบอนุญำตเคลือ่นย้ำย

* คำ่ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใช้

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ
คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกับกำรโฆษณำโดยใชเ้คร่ืองขยำยเสียง 3,500

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ใบอนุญำตใหต้ัง้ตลำดเอกชน 3,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย

* คำ่ใบอนุญำตจัดใหต้ัง้ตลำดเอกชนฯลฯ

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 900

คำ่ใบอนุญำตจัดตัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรในครัว 

หรือพื้นทีใ่ด ซึง่มพีื้นทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร

11,700

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ  ประกอบด้วย  คำ่ใบอนุญำตจัดตัง้สถำนที ่         

  จ ำหน่ำยหรือสะสมอำหำรในสถำนทีเ่อกชน  ทีก่อบกำร  กำรคำ้ฯลฯ

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่
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ประมำณกำรไวใ้กล้เคยีงกับปงีบประมำณทีล่่วงมำ  เนือ่งจำกรำยได้ประเภท

นี้เปน็รำยได้ทีไ่มแ่น่นอน  ซึง่เปน็รำยได้จำกกำรทอดทรัพย์สิน

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้วเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

หมวดรายไดจ้ากทุน 200

คำ่ขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 200

คำ่ขำยแบบแปลน 500

ประมำณกำรตัง้รับไว้  ตำมหนังสือจังหวัดเชยีงใหม ่ที ่ชม 0016.2/25411  

ลงวันที ่4 ตุลำคม 2537 เร่ือง กำรจ ำแนกประเภทรำยรับและรำยจำ่ยตำม

งบประมำณรำยจำ่ยใหมแ่ละอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 100,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว 

เงนิทีม่ผู้ีอุทศิให้ 2,000,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว  

เปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 2,100,600

คำ่จ ำหน่ำยเศษของ 100

ดอกเบี้ย 930,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้ โดยอำศัยกำรรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว 

อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรและจ ำนวนเงนิสะสมของเทศบำล  ทีฝ่ำกธนำคำร

ไวเ้ปน็เกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
เงนิปนัผลหรือเงนิรำงวัลต่ำงๆ 100

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 930,100

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่
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ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้วเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่ิน 2,154,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้วเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ภำคหลวงแร่ 80,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้วเปน็

เกณฑใ์นกำรค ำนวณ

คำ่ภำคหลวงปโิตรเลียม 62,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

และถอืปฏบิตัิตำมหนังสือซักซอ้มกระทรวงมหำดไทย

ภำษสีรรพสำมติ 4,965,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

และถอืปฏบิตัิตำมหนังสือซักซอ้มกระทรวงมหำดไทย

ภำษธีุรกจิเฉพำะ 688,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

และถอืปฏบิตัิตำมหนังสือซักซอ้มกระทรวงมหำดไทย

ภำษสีุรำ 2,000,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

ภำษมีูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,713,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงและถอื

ปฏบิตัิตำมหนังสือซักซอ้มกระทรวงมหำดไทย

ภำษแีละคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น 781,000

ประมำณกำรตัง้รับไว้  โดยอำศัยรำยรับจริงในปงีบประมำณทีล่่วงมำแล้ว

ภำษมีูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 24,000,000

รายไดท่ี้รฐับาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
หมวดภาษจีัดสรร 39,443,000

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่



รวม บาท

จ ำนวน บำท

เงนิอุดหนุนทัว่ไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ยโอน

เลือกท ำประมำณกำรตัง้รับไว้  ใกล้เคยีงกับเงนิอุดหนุนทัว่ไปทีไ่ด้รับจริงใน

ปงีบประมำณ  พ.ศ.2561     

รายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 36,400,000

เงนิอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ยโอน

เลือกท ำ

36,400,000
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม่



 

 

 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

 

 



ป ี2559 ป ี2560

725,760.00 725,760.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

207,360.00 207,360.00 0 %

1,428,528.00 1,313,280.00 0 %

2,721,648.00 2,606,400.00

2,648,057.56 2,766,360.00 12.14 %

147,000.00 151,200.00 -10 %

216,000.00 229,200.00 -5.83 %

858,937.33 871,182.00 -20.87 %

1,024,742.26 1,083,240.00 -1.76 %

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 730,050.00 934,250.00 739,260

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 950,560.00 1,113,720.00 1,094,160

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 134,400.00 168,000.00 151,200

เงนิประจ าต าแหนง่ 176,400.00 288,000.00 271,200

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 2,456,820.00 3,604,325.00 4,041,800

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น
1,519,920.00 1,555,200.00 1,555,200

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 2,813,040.00 2,848,320.00 2,848,320

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล
207,360.00 207,360.00 207,360

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งานบรหิารท่ัวไป

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

107,640.00 73,860.00 30.12 %

5,002,377.15 5,175,042.00

7,724,025.15 7,781,442.00

1,504,550.00 1,498,740.00 -70.45 %

4,320.00 6,390.00 0 %

84,600.00 85,200.00 0 %

43,056.00 37,180.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,636,526.00 1,627,510.00

121,870.54 137,772.81 -100 %

0.00 0.00 100 %

12,090.00 16,275.00 -16.67 %

81,600.00 80,000.00 80,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 450,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 9,300.00 60,000.00 50,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 131,573.73 345,000.00 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 125,937.14 49,800.00 64,800

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,574,167.14 6,158,095.00 6,362,420

เงนิชว่ยเหลอืบตุร 0.00 1,800.00 1,800

รวมค่าตอบแทน 107,264.00 601,800.00 291,800

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 25,664.00 50,000.00 50,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0.00 0.00 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000.00 30,000

คา่เชา่บา้น

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
0.00 440,000.00 130,000

รวมงบบุคลากร 7,387,207.14 9,006,415.00 9,210,740

งบด าเนนิงาน
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 450.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 900.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 12,395.00 0 %

0.00 0.00 0 %

36,738.00 33,934.00 0 %

คา่ใชจ้่ายโครงวันเทศบาล 450.00 10,000.00 10,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 133,646.00 100,000.00 100,000

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาบคุลากรเทศบาล

และสมาชกิสภาเทศบาล
0.00 30,000.00 30,000

คา่ใชจ้่ายโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใน

การจัดท าแผนชุมชน
0.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการประชาคมหมู่บา้นและ

ประชาคมต าบลประจ าป ี2561
0.00 20,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการประชาคมหมู่บา้นและ

ประชาคมต าบลประจ าป ี2562
0.00 0.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการด าเนนิการศนูย์

ปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามเอาชนะ

ยาเสพตดิเทศบาลต าบลแมอ่าย

0.00 100,000.00 100,000

คา่ใชจ้่ายโครงการประชาคมหมู่บา้นและ

ประชาคมต าบลประจ าป ี2560
0.00 0.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการ Big Cleaningday 0.00 10,000.00 10,000

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 140 %

0.00 0.00 0 %

1,500.00 1,500.00 0 %

106,310.00 131,897.00 12.12 %

278,508.54 335,123.81

264,572.50 143,510.00 25 %

7,115.00 0.00 25 %

50,375.00 40,520.00 0 %

1,800.00 5,800.00 200 %

20,500.00 4,780.00 -20 %

149,219.22 151,636.56 0 %

0.00 0.00 0 %

52,000.00 53,200.00 0 %

545,581.72 399,446.56

355,828.34 324,169.95 -3.33 %คา่ไฟฟา้ 347,879.71 300,000.00 290,000

รวมค่าวัสดุ 528,504.56 880,000.00 940,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 72,900.00 70,000.00 70,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 23,940.00 100,000.00 80,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 181,514.06 350,000.00 350,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 29,325.00 100,000.00 100,000

วัสดกุอ่สร้าง 10,500.00 10,000.00 30,000

วัสดสุ านกังาน 200,850.50 200,000.00 250,000

วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 9,475.00 40,000.00 50,000

รวมค่าใชส้อย 303,429.73 1,278,000.00 1,763,000

ค่าวัสดุ

3,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 1,500.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 26,960.00 330,000.00 370,000

คา่ใชจ้่ายในการเลอืกตั้งสมาชกิสภา

เทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล
0.00 250,000.00 600,000

คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 0.00 3,000.00
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ป ี2559 ป ี2560

28,346.92 29,058.92 -20 %

14,823.61 9,623.17 -50 %

16,949.00 29,647.00 150 %

58,918.68 59,311.83 16.67 %

474,866.55 451,810.87

2,935,482.81 2,813,891.24

0.00 12,000.00 0 %

0.00 11,400.00 0 %

0.00 4,500.00 0 %

0.00 59,500.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

14,190.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

135,000.00 0.00 0 %

0.00 15,400.00 0 %ชัน้เกบ็แฟม้ 0.00 0.00 0

เคร่ืองโทรสาร 0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 23,000.00 0.00 0

เคร่ืองขัดพื้น 0.00 0.00 0

เคร่ืองดดูฝุ่น 0.00 0.00 0

เกา้อี้ส านกังาน 0.00 0.00 0

เกา้อี้เหลก็บนุวม 0.00 0.00 0

เกา้อี้ขาซ ีมสีวงิหลงั 0.00 0.00 0

เกา้อี้รอบริการ 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนนิงาน 1,433,072.24 3,209,800.00 3,451,800

งบลงทุน

คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 49,940.00 60,000.00 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 493,873.95 450,000.00 457,000

คา่บริการโทรศพัท์ 17,479.03 30,000.00 15,000

คา่บริการไปรษณีย์ 37,744.00 20,000.00 50,000

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 40,831.21 40,000.00 32,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 25,000.00 0 %

0.00 18,000.00 0 %

0.00 7,500.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

0.00 20,300.00 0 %

0.00 4,000.00 0 %

0.00 17,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 787,000.00 0 %

39,300.00 0.00 0 %

0.00 35,900.00 0 %

0.00 32,100.00 0 %

0.00 19,000.00 0 %

0.00 13,000.00 0 %เคร่ืองตดัหญา้แบบเข็น 0.00 0.00 0

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0.00 0.00 0

กลอ้งถา่ยภาพ DSLR ระบบดจิิตอล 0.00 0.00 0

เคร่ืองมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองขยายเสยีง 0.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

รถบรรทกุ (ดเีซล) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

ระบบตู้สาขาโทรศพัทส์ านกังาน 0.00 40,000.00 0

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

โตะ๊ประชุมไม้ 0.00 0.00 0

โตะ๊หมู่บชูา 0.00 0.00 0

0

ชุดเคานเ์ตอร์บริการงานทะเบยีนราษฎร 0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

ตู้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

ตู้บานเลื่อน 0.00 0.00 0

ชุดโซฟาไม้ 0.00 0.00 0

ชุดโซฟาหนงั 0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 12,600.00 0 %

0.00 32,000.00 0 %

0.00 29,000.00 0 %

0.00 16,000.00 0 %

0.00 23,700.00 0 %

0.00 0.00 0 %

188,490.00 1,226,900.00

50,000.00 0.00 0 %

448,500.00 195,000.00 0 %

498,500.00 195,000.00

686,990.00 1,421,900.00

งบรายจา่ยอืน่

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 166,000.00 100,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 280,060.00 140,000.00 100,000

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง
166,000.00 100,000.00 100,000

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพัก

กอ่สร้างทางลาดผู้พกิาร 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,060.00 40,000.00 0

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)
0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 79,060.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 12,000.00 0.00 0

ถงัตม้น้ าร้อน 0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

31,425.00 31,425.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

31,425.00 31,425.00

31,425.00 31,425.00

50,000.00 0.00 -100 %

139,000.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

189,000.00 0.00

189,000.00 0.00

11,566,922.96 12,048,658.24

0

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานบรหิารท่ัวไป 9,276,764.38 12,546,215.00 12,952,540

งานวางแผนสถติิและวิชาการ

40,000

รายจ่ายอื่น 36,425.00 40,000.00 0

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 40,000

รวมเงนิอดุหนุน 140,000.00 150,000.00 150,000

รวมงบเงนิอดุหนุน 140,000.00 150,000.00 150,000

เงนิอุดหนนุสว่นราชการอ าเภอแมอ่าย 0.00 0.00 100,000

เงนิอุดหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 0.00 0.00 50,000

เงนิอุดหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 40,000.00 50,000.00 0

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 100,000.00 100,000.00

รายจา่ยอืน่

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดต่าง (%) ป ี2562

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมรายจา่ยอืน่ 36,425.00 40,000.00 40,000

รวมงบรายจา่ยอืน่ 36,425.00 40,000.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

41,000.00 0.00 0 %

41,000.00 0.00

41,000.00 0.00

41,000.00 0.00

1,531,776.56 1,586,520.00 19.63 %

68,992.00 67,200.00 0 %

94,200.00 103,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

เงนิประจ าต าแหนง่ 67,200.00 103,200.00 103,200

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 0.00 0.00 0

เงนิเดอืนพนกังาน 1,482,166.45 2,010,600.00 2,405,296

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 106,445.00 91,200.00 91,200

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 41,000.00 0.00 0

งานบรหิารงานคลัง

รวมค่าใชส้อย 41,000.00 0.00 0

รวมงบด าเนนิงาน 41,000.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายในการจัดเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน ป ี

2558
41,000.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายในการจัดเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน ป ี

2559
0.00 0.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายในการจัดเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน ป ี

2557(เขตเมอืง)
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

296,129.03 324,000.00 0 %

32,903.23 36,000.00 0 %

2,024,000.82 2,116,920.00

2,024,000.82 2,116,920.00

19,990.00 29,320.00 0 %

45,600.00 64,800.00 0 %

8,139.00 6,900.00 0 %

73,729.00 101,020.00

26,012.64 10,485.72 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 45,000.00 0 %

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดตั้งศนูย์ขา่วสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของหนว่ยการบริหารราชการ

สว่นทอ้งถิ่นระดบัอ าเภอแมอ่าย

0.00 0.00 0

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 38,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 20,811.00 38,000.00 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 5,341.00 10,000.00 10,000

รวมค่าตอบแทน 80,781.00 128,000.00 128,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 39,440.00 40,000.00 40,000

คา่เชา่บา้น 36,000.00 78,000.00 78,000

2,959,696

รวมงบบุคลากร 1,918,682.41 2,565,000.00 2,959,696

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 236,612.90 324,000.00 324,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 26,258.06 36,000.00 36,000

ค่าใชส้อย

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,918,682.41 2,565,000.00
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ป ี2559 ป ี2560

9,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

277,363.50 0.00 40.96 %

0.00 0.00 0 %

62,686.00 32,154.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,090.00 4,620.00 0 %

378,952.14 92,259.72

83,628.00 54,089.00 -7.69 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

1,649.10 1,839.90 -50 %

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 20,000.00 10,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 1,780.29 10,000.00 5,000

วัสดสุ านกังาน 119,997.05 130,000.00 120,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 5,000.00 5,000.00 5,000

รวมค่าใชส้อย 86,285.00 329,880.00 388,000

ค่าวัสดุ

โครงการส ารวจปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพย์สนิในเขตเทศบาล
0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 0.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 0.00 120,000.00 120,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 65,474.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการบริการรับช าระภาษนีอก

ส านกังาน
0.00 10,000.00 10,000

คา่ใชจ้่ายโครงการส ารวจปรับปรุงขอ้มลู

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิในเขต

เทศบาล

0.00 141,880.00 200,000

คา่ใชจ้่ายโครงการบริการช าระภาษนีอก

ส านกังาน
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

74,350.00 45,950.00 0 %

159,627.10 101,878.90

612,308.24 295,158.62

0.00 20,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 24,000.00 0 %

0.00 31,993.00 0 %

0.00 29,000.00 100 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 8,500.00 100 %

0.00 17,400.00 100 %เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0.00 0.00 5,900

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0

เคร่ืองพมิพ์ 5,500.00 0.00 7,900

23,000

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็ระวางแผนที่ 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ครุภณัฑส์ านกังาน

เคร่ืองท าลายเอกสาร 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 221,277.34 270,000.00 245,000

รวมงบด าเนนิงาน 388,343.34 727,880.00 761,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 94,500.00 100,000.00 100,000

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 7,900.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 173,793.00

0.00 173,793.00

2,636,309.06 2,585,871.62

14,244,232.02 14,634,529.86

220,120.00 228,060.00 6.06 %

200,040.00 201,660.00 5 %

1,400,574.66 1,362,869.68 2.15 %

172,626.67 121,561.07 -10.39 %

1,993,361.33 1,914,150.75

1,993,361.33 1,914,150.75รวมงบบุคลากร 2,005,700.00 2,283,300.00 2,330,160

งบด าเนนิงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 167,240.00 144,900.00 129,840

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,005,700.00 2,283,300.00 2,330,160

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 398,160.00 218,280.00 229,200

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,245,160.00 1,670,760.00 1,706,640

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 195,140.00 249,360.00 264,480

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภีัย

งบบุคลากร

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 11,635,570.13 15,839,095.00 16,710,036

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 10,780.00 0.00 36,800

รวมงานบรหิารงานคลัง 2,317,805.75 3,292,880.00 3,757,496

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 5,280.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,780.00 0.00 36,800

เพือ่จัดซื้อเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือชนดิ

 LED ขาวด า
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

1,702.00 4,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,702.00 4,200.00

360,000.00 360,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 601,210.00 0 %
คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบ    สา

ธารณภยั
84,416.00 300,000.00 300,000

คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั  ณ

  จุดเกดิเหตบุนทอ้งถนน
262,451.62 400,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ณ

 จุดเกดิเหตบุนทอ้งถนน โดยระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิ (EMS)

0.00 0.00 400,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 3,404.00 10,000.00 40,000

0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 30,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 3,404.00 10,000.00 10,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 2,100.00 100 %

0.00 0.00 100 %

17,050.00 31,732.00 -58.33 %

37,120.00 42,700.00 5.26 %

414,170.00 1,037,742.00

37,200.00 0.00 0 %

131,138.15 87,680.95 0 %

0.00 0.00 0 %

16,000.00 0.00 100 %

184,338.15 87,680.95

600,210.15 1,129,622.95

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนนิงาน 571,559.42 1,350,000.00 1,350,000

งบลงทุน

วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ 0.00 10,000.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 171,217.80 310,000.00 320,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 128,317.80 250,000.00 250,000

วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 42,900.00 50,000.00 50,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 14,120.00 190,000.00 200,000

รวมค่าใชส้อย 396,937.62 1,030,000.00 990,000

คา่ใชจ้่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย

0.00 10,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 29,710.00 120,000.00 50,000

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพการ

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
6,240.00 10,000.00 20,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่
รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 2,500.00 0 %

0.00 45,600.00 0 %

0.00 6,600.00 0 %

0.00 4,400.00 0 %

0.00 6,000.00 0 %

0.00 2,800.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

2,500,000.00 0.00 0 %

36,000.00 0.00 0 %

0.00 9,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 50,000.00 0 %

เคร่ืองตดัถา่งไฮโดรลคิ 0.00 650,000.00 0

เคร่ืองปั๊มลม 0.00 0.00 0

ชุดอุปกรณ์ด าน้ า 0.00 0.00 80,000

ครุภณัฑโ์รงงาน

เคร่ืองรับสง่วทิยุ 50,000.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

รถบรรทกุ(ดเีซล) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561

โตะ๊ท างานเหลก็ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ตู้เหลก็เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

ตู้เหลก็บานเลื่อนทบึ 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็เอกสาร 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0

ตู้ชัน้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

เทศบาลต าบลแม่อาย

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดต่าง (%) ป ี2562

เกา้อี้ส านกังาน 0.00 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0

กลอ้งถา่ยภาพนิ่งระบบดจิิตอล 0.00 0.00 0

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 130,000.00 100 %

0.00 60,000.00 100 %

0.00 30,000.00 100 %

0.00 16,000.00 0 %

0.00 7,900.00 0 %

10,110.00 0.00 0 %

2,546,110.00 375,800.00

2,546,110.00 375,800.00

5,139,681.48 3,419,573.70

5,139,681.48 3,419,573.70

684,337.44 493,140.00 2.38 %เงนิเดอืนพนกังาน 526,840.00 1,278,180.00 1,308,590

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภีัย 2,687,099.42 4,283,300.00 3,984,160

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,687,099.42 4,283,300.00 3,984,160

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,840.00 650,000.00 304,000

รวมงบลงทุน 109,840.00 650,000.00 304,000

เคร่ืองพมิพ์ 0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 59,840.00 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

ชุดดบัเพลงิภายในอาคาร 0.00 0.00 60,000

สายดบัเพลงิยางสงัเคราะห์ 0.00 0.00 34,000

ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลงิ

เคร่ืองชว่ยหายใจแบบถงัอัดอากาศชนดิ

สะพายหลงั (SCBA)
0.00 0.00 130,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

19,001.61 0.00 233.33 %

0.00 0.00 0 %

216,000.00 216,000.00 0 %

24,000.00 24,000.00 0 %

943,339.05 733,140.00

943,339.05 733,140.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

24,000.00 0.00 0 %

24,000.00 0.00

0.00 0.00 0 %คา่ใชจ้่ายเดนิทางไปราชการ 102,532.00 0.00 0

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่เชา่บา้น 15,000.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 15,000.00 5,000.00 15,000

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
0.00 0.00 10,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 826,088.57 1,536,180.00 1,608,590

รวมงบบุคลากร 826,088.57 1,536,180.00 1,608,590

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 269,248.57 216,000.00 216,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 30,000.00 24,000.00 24,000

เงนิประจ าต าแหนง่ 0.00 18,000.00 60,000

เงนิวทิยฐานะ 0.00 0.00 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่
รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลแม่อาย

ป ี2562

41



ป ี2559 ป ี2560

38,682.00 121,060.40 15.38 %

1,470.00 12,200.00 0 %

40,152.00 133,260.40

78,450.00 64,535.00 14.04 %

78,915.00 80,450.00 -9.09 %

23,608.00 18,735.00 -33.33 %

880.00 0.00 0 %

1,004.80 882.80 0 %

0.00 0.00 0 %

1,638.00 1,638.00 0 %

44,690.00 39,150.00 0 %

229,185.80 205,390.80

46,335.87 53,800.73 33.33 %

37,679.80 31,434.11 0 %

1,800.81 1,296.47 0 %

0.00 1,829.34 0 %คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 40,000.00 40,000

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 23,513.29 40,000.00 40,000

คา่บริการโทรศพัท์ 2,316.55 5,000.00 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟา้ 37,287.30 60,000.00 80,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 80,500.00 50,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 413,383.00 367,000.00 348,000

วัสดกุารเกษตร 0.00 5,000.00 5,000

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 3,000.00 3,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 1,966.00 5,000.00 5,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 75,600.00 110,000.00 100,000

วัสดกุอ่สร้าง 20,227.00 75,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดสุ านกังาน 235,090.00 114,000.00 130,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าใชส้อย 102,532.00 140,000.00 160,000

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 0.00 130,000.00 150,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

85,816.48 88,360.65

379,154.28 427,011.85

1,322,493.33 1,160,151.85

0.00 1,984,860.00 -12.94 %

0.00 0.00 168.8 %

0.00 42,000.00 295.29 %

0.00 185,614.19 2.07 %

0.00 28,677.42 0 %

0.00 2,241,151.61

0.00 2,241,151.61

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,427,680.00 2,249,100

รวมงบบุคลากร 0.00 2,427,680.00 2,249,100

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 0.00 220,800.00 225,360

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 0.00 36,000.00 36,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 25,000.00 67,200

เงนิวทิยฐานะ 0.00 17,000.00 67,200

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 2,128,880.00 1,853,340

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบด าเนนิงาน 594,032.14 657,000.00 688,000

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,420,120.71 2,193,180.00 2,296,590

รวมค่าสาธารณูปโภค 63,117.14 145,000.00 165,000

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 1,308,450.00 0.07 %

0.00 0.00 -25 %

0.00 1,308,450.00

0.00 273,448.40 3 %

0.00 273,448.40

0.00 1,581,898.40

0.00 3,823,050.01

1,872,510.32 1,366,460.00 7.15 %

42,000.00 0.00 100 %

218,585.00 1,057,680.33 1.92 %

33,000.00 145,626.67 -4.42 %

2,166,095.32 2,569,767.00

2,166,095.32 2,569,767.00

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,735,686.61 2,640,930.00 2,796,830

รวมงบบุคลากร 1,735,686.61 2,640,930.00 2,796,830

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 112,800.00 1,044,120.00 1,064,160

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 24,000.00 149,340.00 142,740

เงนิเดอืนพนกังาน 1,556,886.61 1,405,470.00 1,505,930

เงนิวทิยฐานะ 42,000.00 42,000.00 84,000

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 0.00 4,298,120.00 4,079,770

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

รวมค่าวัสดุ 0.00 308,820.00 318,090

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 1,870,440.00 1,830,670

ค่าวัสดุ

คา่อาหารเสริม (นม) 0.00 308,820.00 318,090

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 0.00 200,000.00 150,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 1,561,620.00 1,512,580

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา
0.00 1,361,620.00 1,362,580

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -47.74 %

0.00 0.00

22,132.98 45,694.19 -100 %

0.00 0.00 100 %

19,500.00 0.00 0 %

88,217.00 0.00 0 %

0.00 45,340.00 0 %

55,570.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

คา่ใชจ้่ายโครงการบณัฑตินอ้ย 0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการเปดิบา้นวชิาการ 0.00 0.00 100,000

คา่ใชจ้่ายโครงการขับเคลื่อนสภาเดก็และ

เยาวชนเทศบาลต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ 79,205.00 0.00 10,000

คา่ใชจ้่ายแขง่ขันกฬีานกัเรียนระดบัปฐมวัย 0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการขับเคลื่อนสภาเดก็และ

เยาวชน
0.00 0.00 0

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 402,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 119,077.07 234,100.00 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0.00 57,400.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 57,400.00 30,000

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 24,110.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 40 %

47,700.00 54,900.00 0 %

0.00 68,860.00 -20 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

43,700.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดแูลเดก็/

ผู้ดแูลเดก็เลก็
0.00 20,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคเ์พือ่ปอ้งกนัยา

เสพตดิในสถานศกึษา
15,000.00 3,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา
0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย
0.00 50,000.00 40,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมและพัฒนา

ศกัยภาพเดก็และเยาวชน
0.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมนกัเรียน/

นกัศกึษาท างานชว่งปดิเทอมภาคเรียนฤดู

ร้อน(ชว่ยปฏบิตังิานราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล)

0.00 50,000.00 70,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมนกัเรียน/

นกัศกึษาท างานชว่งปดิเทอมภาคเรียนฤดู

ร้อน(ชว่ยปฏบิตังิานราชการตามนโยบาย

รัฐบาล)
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ป ี2559 ป ี2560

2,183,050.00 1,090,700.00 -13.71 %

0.00 0 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 77,000.00 3,746.15 %

2,416,169.98 1,406,604.19

2,011,104.80 1,908,969.60 0 %

0.00 0.00 0 %

2,011,104.80 1,908,969.60

4,427,274.78 3,315,573.79

0.00 10,800.00 0 %เกา้อี้พงิสงู 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

1,959,600.00 986,800.00 851,530

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมงบด าเนนิงาน 4,237,853.07 3,477,440.00 3,697,010

งบลงทุน

คา่อาหารกลางวันเดก็นกัเรียน 0.00 0.00 0

รวมค่าวัสดุ 1,971,271.00 2,053,540.00 2,053,480

ค่าวัสดุ

คา่อาหารเสริม (นม) 1,971,271.00 2,053,540.00 2,053,480

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 0.00 2,600.00 100,000

รวมค่าใชส้อย 2,266,582.07 1,366,500.00 1,613,530

คา่ใชจ้่ายในการจัดท าศนูย์การเรียนรู้

ส าหรับเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลแมอ่าย(บา้นเดน่)

50,000.00 0.00 0

โครงการพัฒนาครูในสงักดัเทศบาลต าบล

แมอ่าย
0.00 0.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่าย

บริหารสถานศกึษา

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 2,200.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 6,000.00 0 %

0.00 16,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 75,250.00 0 %

0.00 119,400.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE 

L2 Switch)
0.00 0.00 17,000

อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย  (Network

 Video Recorder)
0.00 0.00 64,000

เคร่ืองขยายเสยีง 0.00 0.00 0

ชุดกลอ้งวงจรปดิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ 0.00 0.00 368,000

0

ชัน้วางแฟม้เหลก็ 0.00 5,000.00 0

ชัน้วางรองเทา้ 0.00 3,300.00 0

ชัน้วางกระเปา๋นกัเรียน 0.00 5,100.00 0

ชัน้วางแฟม้ 0.00 0.00 0

เกา้อี้ส านกังาน 0.00 3,000.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 94,000.00 0

ชัน้เกบ็แฟม้ 0.00 0.00 0

ตู้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

โตะ๊ท างานเหลก็ 0.00 7,800.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 14,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

195,000.00 0.00 0 %

10,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 88,000.00 -100 %

0.00 7,900.00 -100 %

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 24,000.00 176,000.00 0

เคร่ืองพมิพ์ 0.00 2,500.00 0

เคร่ืองดนตรีสากล 0.00 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองเลน่เดก็ 98,800.00 0.00 0

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศลิป์

เคร่ืองดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑก์ฬีา

เตน็ทโ์ครงเหลก็ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลงิ

เคร่ืองท าน้ าเย็น 21,600.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์รงงาน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

เคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 12,000

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตยีงพยาบาล 0.00 0.00 0

กลอ้งถา่ยรูป 25,000.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 3,300.00 0 %

255,800.00 346,350.00

149,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

800,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถงั

หมกึพมิพ์
0.00 43,000.00 0

จอคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

ตอ่เตมิหลงัคาหลงัหอ้งเรียนพร้อมร้ัวตา

ขา่ยของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบล

แมอ่าย(บา้นเดน่)

0.00 0.00 0

โครงการสร้างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน 0.00 0.00 820,000

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพัก

คา่กอ่สร้างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้ 599,000.00 0.00 0

คา่กอ่สร้างอาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัย

สถาน
0.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

อาคารตา่ง ๆ

คา่กอ่สร้างปรับปรุง  ซอ่มแซม  อาคาร

สถานที่และปรับปรุงภมูทิศันโ์รงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมอ่ายและศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็

0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 169,400.00 339,700.00 461,000

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง
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ป ี2559 ป ี2560

199,000.00 818,000.00 0 %

1,148,000.00 818,000.00

1,403,800.00 1,164,350.00

2,250,000.00 2,497,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

2,250,000.00 2,497,000.00

2,250,000.00 2,497,000.00

10,247,170.10 9,546,690.79

11,569,663.43 14,529,892.65

223,580.00 227,340.00 -10.64 %

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 268,110.00 1,386,260.00 1,238,720

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 10,469,060.39 15,425,370.00 16,576,200

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอดุหนุน 2,307,000.00 2,476,000.00 2,425,000

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 9,048,939.68 8,934,070.00 10,199,840

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 0.00 0.00 2,425,000

รวมเงนิอดุหนุน 2,307,000.00 2,476,000.00 2,425,000

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 2,307,000.00 2,476,000.00 0

รวมงบลงทุน 768,400.00 339,700.00 1,281,000

งบเงนิอดุหนุน

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง
0.00 0.00 0

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 599,000.00 0.00 820,000

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

192,540.00 197,940.00 5.09 %

1,420,884.52 1,606,213.33 1.11 %

158,850.00 162,780.00 -2.37 %

1,995,854.52 2,194,273.33

1,995,854.52 2,194,273.33

24,840.00 8,340.00 -40 %

0.00 0.00 -16.67 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

24,840.00 8,340.00

6,984.36 8,070.60 -100 %

0.00 0.00 100 %รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 30,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 8,244.60 5,000.00 0

65,000

คา่เชา่บา้น 6,000.00 36,000.00 30,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 1,702.00 5,000.00 5,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000.00 50,000.00 30,000

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 1,926,210.00 3,473,480.00 3,351,440

งบด าเนนิงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 156,000.00 159,780.00 156,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,926,210.00 3,473,480.00 3,351,440

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 170,280.00 214,560.00 225,480

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,321,320.00 1,652,880.00 1,671,240

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0

เงนิประจ าต าแหนง่ 10,500.00 60,000.00 60,000

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 22,702.00 91,000.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 300.00 -100 %

0.00 0.00 -80 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 20,966.00 0 %

0.00 4,620.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคก์ารแกไ้ขหมอก

ควันและไฟปา่
0.00 5,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคป์อ้งกนั  รักษา

และฟืน้ฟูสภาพปา่
19,550.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพ

อาสาสมคัรทอ้งถิ่นรักษโ์ลก
0.00 30,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการมสีว่นร่วมของประชาชน

ในการจัดการขยะชุมชน
0.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการปลกูตน้ไมเ้พิม่พื้นที่สี

เขยีวในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย
0.00 5,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการปอ้งกนัและควบคมุโรคที่

เกดิจากยุงเปน็พาหะ
0.00 50,000.00 10,000

คา่ใชจ้่ายโครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

อุบตัใิหม่
0.00 5,000.00 5,000

คา่ใชจ้่ายโครงการน้ าดไีลน่้ าเสยี 0.00 5,000.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 64,726.00 0 %

34,182.00 0.00 0 %

47,330.00 43,130.00 -100 %

0.00 300.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -85.2 %

900.00 10,440.00 -40 %

43,730.00 74,300.00 0 %

133,126.36 226,852.60

23,167.00 18,620.00 0 %

150,000.00 150,000

3,420.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการล าน้ าสวยน้ าใสไมม่วีัชพชื 0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคป์อ้งกนัโรค 3 

โรค ไขเ้ลอืดออก  โรคตดิเชื้อไวรัสซกิา โรค

ไขป้วดขอ้ยุงลายและโรคตา่งๆ
0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคป์อ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกและโรคตดิตอ่อื่นๆ
49,470.00 0.00 0

รวมค่าใชส้อย 152,951.60 376,000.00 240,000

ค่าวัสดุ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 26,172.00 25,000.00 15,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 41,115.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

วัสดสุ านกังาน 34,407.00 20,000.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการศนูย์สง่เสริมการแปรรูป

ขยะอนิทรีย์กลบัมาใชป้ระโยชนล์ดปริมาณ

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล
0.00 5,000.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการสตัวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้
0.00 67,580.00 10,000

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงคแ์ละปอ้งกนัโรค

พษิสนุขับา้
8,400.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 4,275.00 0 %

5,000.00 6,420.00 1,900 %

14,700.00 17,850.00 0 %

42,867.00 47,165.00

200,833.36 282,357.60

0.00 7,600.00 0 %

0.00 2,400.00 0 %

0.00 11,400.00 0 %

0.00 78,500.00 0 %

0.00 45,000.00 0 %

25,900.00 0.00 0 %กลอ้งถา่ยรูป 0.00 0.00 0

เคร่ืองพน่หมอกควัน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองชั่งน้ าหนกั 0.00 0.00 0

เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 0.00 0.00 0

โตะ๊คอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ครุภณัฑส์ านกังาน

เกา้อี้รอบริการเหลก็ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมค่าวัสดุ 73,172.00 50,500.00 60,000

รวมงบด าเนนิงาน 248,825.60 517,500.00 365,000

วัสดกุฬีา 0.00 500.00 10,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 24,645.00 10,000.00 10,000

วัสดกุอ่สร้าง 0.00 0.00 0

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,320.00 10,000.00 10,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 9,800.00 10,000.00 10,000

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

20,000.00 0.00 0 %

24,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

19,000.00 0.00 0 %

45,000.00 45,000.00 0 %

0.00 22,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

133,900.00 211,900.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

133,900.00 211,900.00

2,330,587.88 2,688,530.93

0

รวมงบลงทุน 285,990.00 0.00 0

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,461,025.60 3,990,980.00 3,716,440

โครงการศนูย์ออกก าลงักายเทศบาลต าบล

แมอ่าย
179,000.00 0.00 0

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 179,000.00 0.00 0

0

เคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑก์ฬีา

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 106,990.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 106,990.00 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

มา้บริหารบาร์เบลพร้อมชุดน้ าหนกั 0.00 0.00 0

ลู่วิ่งไฟฟา้ 0.00 0.00 0

จักรยานนั่งปัน่ตรง 0.00 0.00 0

ชุดดมัเบลพร้อมชัน้วาง 0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

16,900.00 1,820.00 1,011.11 %

16,900.00 1,820.00

16,900.00 1,820.00

162,500.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

162,500.00 0.00

162,500.00 0.00

179,400.00 1,820.00

2,509,987.88 2,690,350.93

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 162,500.00 389,000.00 480,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,623,525.60 4,379,980.00 4,196,440

รวมเงนิอดุหนุน 162,500.00 380,000.00 380,000

รวมงบเงนิอดุหนุน 162,500.00 380,000.00 380,000

เงนิอุดหนนุเอกชน 162,500.00 380,000.00 0

เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุให้

คณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการ

ชุมชน  จัดท าโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ

0.00 0.00 380,000

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,000.00 100,000

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 9,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 9,000.00 100,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบด าเนนิงาน

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

1,010,510.00 1,061,460.00 -2.1 %

67,200.00 67,200.00 0 %

67,200.00 67,200.00 0 %

207,520.00 212,700.00 4.92 %

216,000.00 189,000.00 0 %

24,000.00 21,000.00 0 %

1,592,430.00 1,618,560.00

1,592,430.00 1,618,560.00

21,600.00 10,500.00 0 %

0.00 0.00 20 %

36,000.00 36,000.00 0 %

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
63,300.00 50,000.00 50,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 25,000.00 30,000

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 1,466,970.00 2,106,175.00 2,085,970

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 216,000.00 216,000.00 216,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000

เงนิประจ าต าแหนง่ 67,200.00 67,200.00 67,200

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 180,150.00 229,200.00 240,480

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,466,970.00 2,106,175.00 2,085,970

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

คา่เชา่บา้น 36,000.00 40,000.00 40,000

เงนิเดอืนพนกังาน 912,420.00 1,502,575.00 1,471,090

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200.00 67,200.00 67,200

งบบุคลากร
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ป ี2559 ป ี2560

15,604.00 51,100.00 -4.76 %

0.00 0.00 0 %

73,204.00 97,600.00

21,362.48 8,590.08 -100 %

0.00 0.00 100 %

4,722.00 7,946.00 0 %

7,580.00 8,560.00 58.82 %

33,664.48 25,096.08

29,650.00 26,109.00 -5.66 %

93,128.00 189,975.00 62.5 %

44,570.00 149,380.00 -85.06 %

0.00 5,800.00 0 %

19,840.25 24,269.20 0 %

0.00 0.00 0 %

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 23,355.85 30,000.00 30,000

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

วัสดกุอ่สร้าง 149,445.00 1,352,000.00 202,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 30,000.00 30,000

วัสดสุ านกังาน 9,534.00 53,000.00 50,000

วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 79,840.00 120,000.00 195,000

รวมค่าใชส้อย 39,740.02 190,000.00 260,000

ค่าวัสดุ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 23,124.00 20,000.00 20,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 2,840.00 85,000.00 135,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 105,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 13,776.02 85,000.00 0

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 124,318.00 157,000.00 160,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 25,018.00 42,000.00 40,000

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

29,150.00 13,950.00 150 %

216,338.25 409,483.20

504.21 497.03 0 %

504.21 497.03

323,710.94 532,676.31

0.00 7,000.00 0 %

0.00 3,800.00 0 %

0.00 27,500.00 0 %

0.00 21,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 0.00 0.00 0

สวา่นไฟฟา้ชนดิเจาะคอนกรีต 0.00 0.00 0

สวา่นไฟฟา้ชนดิเจาะโลหะ 0.00 0.00 0

0

ตู้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑก์อ่สร้าง

ครุภณัฑส์ านกังาน

ชัน้เกบ็เอกสาร 0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 652.63 4,000.00 4,000

รวมงบด าเนนิงาน 457,885.50 1,966,000.00 991,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟา้ 652.63 4,000.00 4,000

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

วัสดคุอมพวิเตอร์ 31,000.00 20,000.00 50,000

รวมค่าวัสดุ 293,174.85 1,615,000.00 567,000

เคร่ืองเจาะเกบ็ตวัอย่างคอนกรีต 0.00 0.00 0

เคร่ืองตบดนิ 0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 30,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 7,900.00 0 %

0.00 5,800.00 0 %

31,350.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

31,350.00 183,000.00

31,350.00 183,000.00

1,947,490.94 2,334,236.31

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตา่ง ๆ

งานไฟฟา้ถนน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,924,855.50 4,072,175.00 3,076,970

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 0.00 0.00 0

ชุดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองพมิพ์ 0.00 0.00 0

เทปวัดระยะทาง 0.00 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ครุภณัฑส์ ารวจ

เคร่ืองทดสอบหาคา่ก าลงัตา้นทานของ

คอนกรีตแบบไมท่ าลาย
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 700,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 96,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 210,000.00 0 %

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ  ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย 37  หมู่ที่  7  ต าบลแมอ่าย
0.00 70,000.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ  ค.ส.ล.  ล าน้ าอาย

บริเวณ  หมู่ที่ 8   ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างกอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูป

ตวัยูพร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  72หมู่ที่

 7 ต าบลมะลกิา

0.00 95,400.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ  ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  35  หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างกอ่สร้างรางระบายค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิถนนเทศบาลซอย  53  หมู่ที่ 5

 ต าบลมะลกิา

0.00 299,400.00 0

กอ่สร้างกอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูป

ตวัยู พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  60/1 

หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา

0.00 84,000.00 0

กอ่สร้างอาคารประกอบพธิฌีาปนกจิศพ

บริเวณฌาปนสถาน  หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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0.00 154,000.00 0 %

0.00 80,000.00 0 %

0.00 89,000.00 0 %

175,000.00 0.00 0 %

227,200.00 0.00 0 %

0.00 98,400.00 0 %

0.00 40,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 29  หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 39/12 หมู่ที่ 2 ต าบลมะลกิา
104,000.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  35/4 หมู่ที่  6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  57/8  หมู่ที่  6  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล ถนนเทศบาล 

ซอย58/5(ไมห้อมรีสอร์ท)  หมู่ที่  8  ต าบล

มะลกิา   

0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  50  หมู่ที่  5   ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 230,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

315,000.00 0.00 0 %

0.00 121,500.00 0 %

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ล าน้ าอาย 

หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย และหมู่ที่ 9 ต าบล

มะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ บริเวณล าน้ าอาย 

หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ในเขต

เทศบาลต าบลแมอ่าย บริเวณล าน้ าอาย 

หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย(ฝายหนิ) ถนนเทศบาล

 ซอย 58/5 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย

200,405.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ล าน้ าอาย 

หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
280,000.00 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 9 หมู่ที่ 11  ต าบลแมอ่าย
0 0.00 0

กอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ในเขต

เทศบาลต าบลแมอ่าย ถนนเทศบาล ซอย 

39/12 หมู่ที่ 9  ต าบลมะลกิา

224,000.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 50,500.00 0 %

0.00 60,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 % 0

0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  44(หนา้วัด) หมู่ที่  4  ต าบล

แมอ่าย

0.00 60,000.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย 28/1 หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  60 (หนา้ประปา) หมู่ที่  8  

ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 30,000

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 56 หมู่ที่  8  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  49  หมู่ที่  4  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 48,000

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  50  หมู่ที่  5  ต าบลแมอ่าย
0.00 150,000.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย 56 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
65,400.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 73,200.00 0 %

0.00 124,500.00 0 %

82,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนน

เทศบาล 58/3  หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 162,000

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 9  หมู่ที่  11  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 450,000

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน

เทศบาลซอย 53(ปากซอย-หวัสะพาน) หมู่

ที่ 5 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย

 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. วางทอ่   

ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบฝา

เหลก็ ถนนเทศบาลซอย 4/1 หมู่ที่  1  

ต าบลแมอ่าย

0.00 127,900.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน

เทศบาล ซอย 57(ซา้ยมอื)หมู่ที่ 7 ต าบล

มะลกิา  
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 50,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย
90,500.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา
60,000.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา
205,500.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา
60,000.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
51,000.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
50,400.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจราจรพร้อมรางตื้น     ค.

ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบล

มะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายผิวจารจร ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 44  หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
90,600.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

99,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 115,500.00 0 %

163,000.00 0.00 0 %

0.00 135,000.00 0 %

0.00 109,554.00 0 %

0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

 ซอย 17  หมู่ที่ 3  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

 ซอย 39/13  หมู่ที่  2  ต าบลมะลกิา(หนา้

บา้นนายอุ่นเรือน  มณีวรรณ์)

0.00 0.00 0

กอ่สร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างขุดดนิและวางทอ่ระบายน้ า  ถนน

เทศบาล ซอย 57 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 39/15  หมู่ที่  2 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่  2  

ต าบลมะลกิาเชื่อม หมู่ที่  9 ต าบลมะลกิา  
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 34   หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 34 หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

208,000.00 0.00 0 %

214,000.00 0.00 0 %

938,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ต าบลมะลกิา
119,000.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
173,500.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  52 (บา้นอา้ยกานซอ่มรถ)  หมู่ที่  5  

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 350,000

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 34 หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย
138,500.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 48(ขา้งบา้น ผอ.มงคล) หมู่ที่ 4 ต าบล

แมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 1/1  หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 

ซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

79,500.00 0.00 0 %

กอ่สร้างคลองสง่น้ าและกอ่สร้างถนน      

ค.ส.ล. ซอย 39/12 หมู่ที่ 9  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างซอ่มแซมคอสะพาน ค.ส.ล. ถนน

เทศบาล ซอย 37 หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ าค.ส.ล.  ถนนเทศบาล

ซอย 35/4  หมู่ที่  6  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 437,500

กอ่สร้างคลองสง่น้ าค.ส.ล.กั้นเขตระหวา่ง

หมู่ที่ 2 หมู่ที่  9   ต าบลมะลกิา
0.00 315,000.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. รูปตวัว ีถนน

เทศบาลซอย 39/14A หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา
178,500.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 6,7 

ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 8

 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. รูปตวัว ีถนน

เทศบาล ซอย 30 หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย
137,500.00 0.00 0

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 90,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 55,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 58/4 หมู่ที่  8  

ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 60/3 หมู่ที่  8  

ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 68

 หมู่ที่ 4  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนสายโปง่ชา้งคต-

ฮ่างต่ า  หมู่ที่  6   ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 1/1

 หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 

35/4 (บา้นอา้ยเปี๊ยก) หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 161,700.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมขึ้นรูปถนน

ถนนเทศบาลซอย 75 หมู่ที่  7 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 394,000

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  

30 (สวนปราโมทย์) หมู่ที่  3  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

140,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

70,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

302,400.00 0.00 0 %

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

56/4 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
120,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

57/16(ทางเขา้วัดดงสม้สกุ) หมู่ที่ 6 ต าบล

มะลกิา

0.00 0.00 0

0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

39/14 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

41/1 หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา
103,200.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 3/1

 หมู่ที่ 1 ต าบลแมอ่าย
120,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

35/4B หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
137,000.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

43A หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา
99,060.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 53

 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
156,000.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 277,000.00 0 %

0.00 166,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %
กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  36

  หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

24/1A หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

28/3หมู่ที่  3 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 71

 หมู่ที่ 4 ต าบลมะลกิา
96,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 76

 หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา
120,000.00 0.00 0

0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558

รายงานประมาณการรายจา่ย

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 64

  หมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา
120,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 64

 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา
120,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

57/8B หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา
120,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 

62/2 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

16/1B หมู่ที่ 2 ต าบลแมอ่าย
105,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  68

  หมู่ที่  10  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

9/5  หมู่ที่ 11  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

58/4  หมู่ที่  8  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

59/1  หมู่ที่  7 ต าบลมะลกิา   
0.00 69,600.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

44/1 (ขา้งวัดบา้นใหมปู่แ่ช่) หมู่ที่  4  ต าบล

แมอ่าย

0.00 0.00 63,000

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

44/3A (หนา้บา้นนายเจนแสง  จีนะ) หมู่ที่  

4   ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  4/1

  หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย
179,000.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 450,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

35/3  หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

39/2A  หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
52,500.00 0.00 0

0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 20 

(ขา้งวัดดอนชัยใต)้ หมู่ที่ 2 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

32/1A หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย(หนา้บา้น

นายเลศิ  บญุม)ี

0.00 0.00 57,600

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

34/2   หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย(ทางเขา้

บา้นนางธัญญฺญา  ค าภา)

0.00 77,400.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 22 

 หมู่ที่  2  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 30

 หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย
161,000.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 120,000.00 0 %

0.00 130,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า

แบบฝาปดิถนนเทศบาล  ซอย 60 หมู่ที่ 8 

ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล  ซอย 

20(ขา้งวัดดอนชัย) หมู่ที่ 2  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 199,200

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 

หมู่ที่ 11 ต าบลแมอ่าย
184,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9/7

 หมู่ที่ 11 ต าบลแมอ่าย
178,500.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 73

 หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา
234,000.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 

หมู่ที่  11  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

57/8B (สายสนัปา่ฮัก) หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 

60/B(ทางขึ้นศาลาเอนกประสงค)์ หมู่ที่  3 

 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%)

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  4/4

 หมู่ที่  1 ต าบลแมอ่าย  เชื่อมหมู่ที่  2  

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 240,000

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 43

 หมู่ที่  3  ต าบลมะลกิา
0.00 240,000.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  

39/15 หมู่ที่  2  ต าบลมะลกิา
0.00 153,600.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  

56/7 (หอเจ้าบา้น)หมู่ที่  8  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 130,000

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  64

 หมู่ที่ 3  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 240,000

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

ป ี2562

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาล        

ซอย  21/4 (นายเชื้อ  สงัขท์อง) หมู่ที่ 3  

ต าบลแมอ่าย

0.00 136,800.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  4/1

 หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 142,500.00 0 %

150,000.00 0.00 0 %

0.00 140,000.00 0 % 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล         

ซอย 56/7A  หมู่ที่ 8  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 126,000

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล          

ซอย 57/2 หมู่ที่  7  ต าบลมะลกิา  0.00 0.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล         

ซอย 4/4 หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย
0.00 192,000.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล          

ซอย 47/2  หมู่ที่ 4  ต าบลมะลกิา   
0.00 58,800.00 0

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล         

ซอย  56/3 หมู่ที่  8  ต าบลแมอ่าย       

(พอ่ประทปี  ทรายมลู)

0.00 110,000.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างประตทูางเขา้ฌาปนสถาน            

  หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมถนน ค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่  9      

ต าบลมะลกิา

0.00 0.00
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 86,500.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 138,000.00 -100 %

0.00 86,000.00 0 %

0.00 86,000.00 -100 %

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่          

ถนนเทศบาลซอย 35/3   หมู่ที่ 6,7      

ต าบลแมอ่าย                                   

0.00 112,500.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่          

ถนนเทศบาลซอย 57/15  หมู่ที่  6      

ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่           

ถนนเทศบาลซอย 1/1  หมู่ที่  1 ต าบลแมอ่าย

0.00 90,000.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อม ปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนน

เทศบาลซอย 9  หมู่ที่  11  ต าบลแมอ่าย   

                           

0.00 112,500.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่    ถนน

เทศบาลซอย  29 หมู่ที่  5 ต าบลแมอ่าย   

           

0.00 90,000.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 67,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 86,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่          

ถนนเทศบาลซอย 53/10(นาเมอืงกอง)       

  หมู่ที่ 5,6 ต าบลมะลกิา                       

        

0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่          

ถนนเทศบาลซอย 39/14A(นาพอ่ทอง)      

 หมู่ที่  9  ต าบลมะลกิา

                     

0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่             

ถนนเทศบาลซอย 1/1A หมู่ที่ 1               

ต าบลแมอ่าย(แกว้มงักร)                        

                                                      

0.00 90,000.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่              

 ถนนเทศบาลซอย 39/14 หมู่ที่  9     

ต าบลมะลกิา(ปา่ชา้สนัขมิ้น)

0.00 112,500.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 53,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

19,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

กอ่สร้างปรับผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่                

บริเวณโรงฆา่สตัว ์หมู่ที่  5  ต าบลแมอ่าย   
0.00 33,750.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศัน ์บริเวณสามแยก

หนา้อาคารเอนกประสงค ์หมู่ที่ 6             

 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ ถนน

เทศบาลซอย 35/3A หมู่ 6 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ ถนน

เทศบาล ซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 112,500.00 0

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนน

เทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ต าบล     

แมอ่าย

0.00 112,500.00 0

กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในหมู่ที่ 6     

 ต าบลแมอ่าย
0.00 300,000.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 86,500.00 0 %

0.00 49,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 175,000.00 0 %

กอ่สร้างพนงักนัน้ า  ค.ส.ล. บริเวณ       

ล าน้ าอาย  หมู่ที่ 6  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างพนงักั้นน้ า หลงับา้นนายพัฒน ์  

อะมะสกั หมู่ที่  7  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

เทศบาล  ซอย 39/4 หมู่ที่ 6  ต าบลแมอ่าย

(หนา้บา้นพอ่นนอ้ยดถีงึบา้นพอ่ประเสริฐ  

สทีอง)

0.00 0.00 0

กอ่สร้างพนงักนัดนิ  ค.ส.ล. บริเวณ       

ล าน้ าอาย หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างฝายแบง่น้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ต าบล

มะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างฝารางระบายน้ า ขนาดตา่งๆ 

ภายในเขตเทศบาลฯ
0.00 0.00 0

กอ่สร้างปรับผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่   ถนน

เทศบาลซอย 1/Aหมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย      

                     

0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

82



ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ  ถนนเทศบาลซอย  35 หมู่ที7่ 

 ต าบลแมอ่าย(หนา้บา้นนางใย  โปธิ)

0.00 180,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  34/3     

หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย

0.00 84,600.00 0

กอ่สร้างร้ัวพร้อมประตเูหลก็ดา้นหนา้-หลงั

 บริเวณรอบอาคารเอนกประสงค ์ หมู่ที่ 4  

 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายค.ส.ล. รูปตวัยู พร้อม

ฝาปดิถนนเทศบาลซอย  73  หมู่ที่  7 

ต าบลมะลกิา

0.00 135,000.00 0

กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน  

ถนนเทศบาล ซอย 29  หมู่ที่ 4 ต าบล    

แมอ่าย

32,000.00 0.00 0

กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน 

ถนนเทศบาลซอย 29  หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
99,000.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 4/1 หมู่ที่ 1 ต าบลแมอ่าย
163,200.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 51 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
129,150.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 36 หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
100,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 39 หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
100,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 21 หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย
154,800.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 25 หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
236,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  54  หมู่ที่  

8  ต าบลแมอ่าย (หลงัตลาดแมอ่าย)

0.00 100,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 16/1 หมู่ที่ 2 ต าบลแมอ่าย
102,000.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

151,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 4/1 หมู่ที่ 1 ต าบลแมอ่าย
110,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  6/A หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 200,000

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย 22 หมู่ที่ 2 ต าบลแมอ่าย
67,200.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 9/1 หมู่ที่ 11 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  57 หมู่ที่  6  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 495,000

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 68 หมู่ที่ 4 ต าบลมะลกิา
203,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 72  หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา
100,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 57 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา
229,750.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 60 หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา
173,670.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 225,000.00 0 %

0.00 52,000.00 0 %

0.00 290,000.00 -100 %

150,000.00 0.00 0 %

0.00 220,000.00 -100 %

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 16/1      

หมู่ที่ 2  ต าบลแมอ่าย

0.00 302,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู   

พร้อมฝาปดิ   ถนนเทศบาลซอย   57        

 หมู่ที่  6 ต าบลมะลกิา

0.00 278,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ  ถนนเทศบาลซอย  30      

หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู    

พร้อมฝาปดิ   ถนนเทศบาลซอย 64/1        

   หมู่ที่ 10  ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู    

พร้อมฝาปดิ   ถนนเทศบาลซอย 64/2      

หมู่ที่ 10  ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. แบบตวัยู

พร้อมฝาปดิ  ดา้นเหนอืถนนสนัโคง้-   

บา้นคาย หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

172,000.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 247,000.00 0 %

0.00 261,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

100,000.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู     

ถนนเทศบาล ซอย 72 หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 53           

หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 56/8        

 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย(ผู้ชว่ยหมิ่น)

0.00 75,600.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 4/1          

หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 44 หมู่ที่  4

บลแมอ่าย(ตั้งแตห่นา้วัดบา้นใหมปู่แ่ชจ่นถงึ

หนา้สนามเอนกประสงค)์

0.00 130,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่  5

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

91,261.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 100,800.00 0 %

ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ  ถนนเทศบาลซอย  44/1    

หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย

0.00 120,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ (นายจันทร์ – ดาบนเิวศ)      

หมู่ที่  6 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ   ถนนเทศบาล  ซอย 64/2   

หมู่ที่ 10  ต าบลมะลกิา                    

(หนา้บา้นนายบญุเกดิ  พุฒธรรม)

0.00 90,000.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ  ถนนเทศบาล ซอย 72      

หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู       

ถนนเทศบาลซอย 28/1 (หนา้อาคาร

เอนกประสงค)์ หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย

52,500.00 0.00 0

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561
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ป ี2559 ป ี2560

223,000.00 0.00 0 %

63,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

120,000.00 0.00 0 %

91,000.00 0.00 0 %

87,000.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 5

 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 7

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 25 หมู่ที่ 4

 ต าบลแมอ่าย

168,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 33 หมู่ที่ 5

 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 16/1     

หมู่ที่ 2 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 17 หมู่ที่ 3 

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

60,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

105,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

123,000.00 0.00 0 %

71,500.00 0.00 0 %

ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 68         

หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา

0 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 68/1A    

หมู่ที่ 4 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 42 หมู่ที่ 4

 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 44       

หมู่ที่ 4  ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 35    

(หนา้บา้นนายมงคล) หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 39/8       

หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย

54,000.00 0.00 0

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%)
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 34/3       

หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 30     

(หนา้บา้นนายบญุธรรม  สทุาวรรณ์)       

หมู่ที่ 3  ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 32/1        

หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย

205,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  70       

หมู่ที่  4  ต าบลมะลกิา

0 200,500.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 29/1      

หมู่ที่ 7  ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

109,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 47 หมู่ที่ 4 

ต าบลมะลกิา

160,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 39/2    

(หนา้บา้นนายบญุธรรม  เชื้อเมอืงพาน)    

หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 39/4        

หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 39  หมู่ที่ 7 

 ต าบลแมอ่าย

117,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 39/12       

หมู่ที่ 9 ต าบลมะลกิา

93,600.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 36 หมู่ที่ 4 

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

69,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 57/8       

หมู่ที่ 6  ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 57        

หมู่ที่  6  ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 57         

หมู่ที่ 7 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 52/3     

หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย

124,200.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 56/3     

หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย

99,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 5 หมู่ที่ 1 

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ พร้อมร้ือถอนรางเดมิ ถนน

เทศบาลซอย 35   หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 64/1        

หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา

155,000.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 68           

 หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 60/1      

หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา

86,400.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 63          

หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 58          

หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา

75,000.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 110,000.00 0 %

0.00 286,500.00 0 %

71,000.00 0.00 0 %

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ  ถนนเทศบาลซอย 49       

หมู่ที่  4 ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 35/2A  

หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ พร้อมร้ือถอนรางเดมิ        

ถนนเทศบาลซอย 9  หมู่ที่ 11 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ   ถนนเทศบาลซอย  36     

หมู่ที่  4 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ พร้อมร้ือถอนรางเดมิ ถนน

เทศบาลซอย 64/1 หมู่ที่ 10 ต าบลมะลกิา

(หลงัวัดมงคลนมิติ)

0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558
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ป ี2559 ป ี2560

201,600.00 0.00 0 %

0.00 159,120.00 0 %

0.00 99,000.00 0 %

0.00 232,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัว ี  

ถนนเทศบาลซอย 30 (หนา้บา้นนางเจนจิรา

 ก่ าแกว้)  หมู่ที่ 3 ต าบลแมอ่าย

178,500.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัว ีไมม่ี

ฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 41/A (หลงับา้น

นายหวัง  บนิซายัน) หมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 7 

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิถนนเทศบาลซอย  60           

 หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล ซอย 57         

หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 32        

หมู่ที่ 10 ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

96



ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 418.06 %

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. ถนนเทศบาล

ซอย  40 หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 148,000

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตวัยู  

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาล  ซอย 69      

หมู่ที่  4  ต าบลมะลกิา                      

(ขา้งบา้นนายศรีนวล  ค าภรีะ)

0.00 31,000.00 160,600

กอ่สร้างรางระบายน้ า คส.ล. รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 42/1       

หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย(ปา้ทองดี)

0.00 0.00 107,000

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.  รูปตวัยู 

พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 39/4      

หมู่ที่  6  ต าบลแมอ่าย  

0.00 50,400.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิว

จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 และ 9/1

 หมู่ที่ 11  ต าบลแมอ่าย

0.00 236,500.00 0

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 

 ซอย  39/12  หมู่ที่  9  ต าบลมะลกิา
0.00 0.00 300,000
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 50 %

29,500.00 0.00 0 %

0.00 237,000.00 0 %

0.00 0.00 66.67 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.         

ถนนเทศบาลซอย 1 หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย
0.00 100,000.00 0

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.         

ถนนเทศบาลซอย 50 หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย
169,000.00 0.00 0

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  48  หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมหู

ชา้ง ค.ส.ล. 2 ขา้ง ถนนเทศบาลซอย 29/1 

หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

0.00 30,000.00 50,000

กอ่สร้างราวกนัตกถนนเทศบาลซอย 30 

หมู่ที่ 3  ต าบลแมอ่าย
0.00 100,000.00 150,000

กอ่สร้างราวเหลก็กนัตก ถนนเทศบาล   

ซอย 39/11 หมู่ที่ 6 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างราวกนัตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 

(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 46,000

กอ่สร้างราวกนัตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 

(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1 ต าบลแมอ่าย
0.00 46,000.00 0

98



ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 176.24 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 46.67 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

กอ่สร้างสะพานเหลก็ ถนนเทศบาล       

ซอย 56/8 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
59,800.00 0.00 0

กอ่สร้างเสริมไหลท่างเปน็ ค.ส.ล.         

ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย
0.00 90,000.00 132,000

กอ่สร้างสระน้ าบริเวณโรงฆา่สตัวเ์ทศบาล

ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล    

ซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.         

ถนนเทศบาลซอย  53  (ขา้งบา้นนายพัฒ  

ดวงใจ) หมู่ที่  5  ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 150,000

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมหชูา้ง

 2 ขา้ง  ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ที่  3  

ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 100,000

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย
0.00 36,200.00 100,000

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 62/2 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา
90,000.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

โครงการปรับผิวจารจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7       

ต าบลแมอ่าย

230,400.00 0.00 0

โครงการปรับผิวจารจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ต าบลแมอ่าย

184,320.00 0.00 0

โครงการปรับผิวจารจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย

115,200.00 0.00 0

กอ่สร้างอาคารศาลาที่ประทบั               

องคเ์จ้าแมม่ะลกิา
0.00 0.00 0

โครงการปรับผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 57/13A หมู่ที่ 6 ต าบล

มะลกิา

184,320.00 0.00 0

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 136.41 %

0.00 450,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรร    

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพ ถนนเทศบาล

ซอย 57/13  หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

ปรับปรุงซอ่มแซมสะพาน ค.ส.ล.          

ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา
0.00 42,300.00 100,000

ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรร      

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพ ถนนเทศบาล

ซอย 29/4  หมู่ที่ 7  ต าบลแมอ่าย

0.00 0.00 0

โครงการปรับผิวจารจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแมอ่าย

115,200.00 0.00 0

ปรับปรุงซอ่มแซมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล

 ซอย 38 หมู่ที่ 4 ต าบลแมอ่าย
54,500.00 0.00 0

โครงการปรับผิวจารจรดว้ยวัสดคุดัสรร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน 

ถนนเทศบาลซอย 39/14 หมู่ที่ 9         

ต าบลมะลกิา

207,360.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

162,500.00 0.00 0 %

116,000.00 0.00 0 %

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ปรับผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรรพร้อม

ปรัเกรดบอดอัดแนน่มาตรฐาน             

ถนนเทศบาล ซอย 43(เชื่อมหมู่ที่ 2       

กบัหมู่ที่ 3 ต าบลมะลกิา)ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

ปรับผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรรพร้อมปรับ

เกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน            

ถนนเทศบาล ซอย 53/10(เหมอืงกอง)    

หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

ปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรรพร้อม

ปรับเกลี่ยบดอัดถนนภายในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย

0 0.00 0

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณอาคารส านกังาน

เทศบาลต าบลแมอ่าย
0.00 0.00 0

ปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดคุดัสรร     

พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ ถนน

เทศบาลซอย 57/15 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558
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ป ี2559 ป ี2560

162,500.00 0.00 0 %

874,500.00 148,500.00 211.4 %

6,815,361.00 8,580,074.00

6,815,361.00 8,580,074.00

672,103.33 439,053.57 0 %

672,103.33 439,053.57

672,103.33 439,053.57

7,487,464.33 9,019,127.57

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมงานไฟฟา้ถนน 9,787,135.00 6,471,450.00 6,553,200

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 9,787,135.00 6,471,450.00 6,553,200

งบเงนิอดุหนุน

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง
0.00 445,500.00 1,387,300

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 9,787,135.00 6,471,450.00 6,553,200

ปรับผิวจราจรดว้ยวัสดคุดัสรรพร้อม        

 ปรับเกรดบดอัดแนน่ตามมาตรฐาน       

ถนนเทศบาล ซอย 57/13A(นาสองแคว) 

หมู่ที่ 6 ต าบลมะลกิา

0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

103



ป ี2559 ป ี2560

1,014,174.00 1,061,154.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

1,014,174.00 1,061,154.00

179,400.00 281,870.00 260 %

44,551.00 54,755.00 0 %

71,840.00 41,900.00 0 %

271,570.55 263,648.08 0 %

16,235.00 24,390.00 0 %

50,000.00 22,900.00 0 %

633,596.55 689,463.08

1,647,770.55 1,750,617.08

1,647,770.55 1,750,617.08

11,082,725.82 13,103,980.96

ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,437,379.25 1,624,000.00 1,930,000

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 13,149,369.75 12,167,625.00 11,560,170

รวมค่าวัสดุ 454,153.25 450,000.00 580,000

รวมงบด าเนนิงาน 1,437,379.25 1,624,000.00 1,930,000

วัสดกุารเกษตร 22,800.00 30,000.00 30,000

วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 24,000.00 30,000.00 30,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 60,000.00 60,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 299,593.25 250,000.00 250,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 99,800.00 50,000.00 180,000

วัสดกุอ่สร้าง 7,960.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใชส้อย 983,226.00 1,174,000.00 1,350,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 983,226.00 1,174,000.00 0

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,350,000

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561
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ป ี2559 ป ี2560

37,494.10 2,800.00 -64.29 %

0.00 0.00 0 %

0.00 91,460.00 0 %

0.00 0.00 0 %

37,494.10 94,260.00

37,494.10 94,260.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมงบด าเนนิงาน 71,975.00 190,000.00 100,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมอาชพีใหก้ลุ่ม

ตา่งๆ ในเขตเทศบาล
0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใชส้อย 71,975.00 190,000.00 100,000

คา่ใชจ้่ายโครงการกจิกรรมเนื่องในวันสตรี

สากล
50,000.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมประดษิฐ์

ดอกไมจ้ันทนแ์ละจิตอาสาประดษิฐ์

ดอกไมจ้ันทนพ์ระราชทาน

0.00 0.00 0

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 21,975.00 140,000.00 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

37,494.10 94,260.00

37,494.10 94,260.00

130,728.00 41,088.00 100 %

0.00 0.00 100 %

ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดท ากจิกรรมกฬีาเพือ่

มวลชน(Challenge Day)
0.00 0.00 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการแขง่ขันกฬีาประชาชนใน

เขตเทศบาล
123,155.00 0.00 50,000

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 71,975.00 290,000.00 100,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 71,975.00 290,000.00 100,000

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 100,000.00 0

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 100,000.00 0

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 0.00 100,000.00 0

งบเงนิอดุหนุน

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%)
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 0.00 0 %

38,050.00 0.00 100 %

168,778.00 41,088.00

168,778.00 41,088.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

168,778.00 41,088.00

0.00 0.00 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการตกับาตรวันขึ้นปใีหม่ 0.00 0.00 0

งบด าเนนิงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 237,602.00 0.00 90,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุเอกชน 0.00 0.00 0

รวมงบด าเนนิงาน 237,602.00 0.00 90,000

งบเงนิอดุหนุน

คา่ใชจ้่ายโครงการใชจ้่ายเงนิในการแขง่ขัน

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
114,447.00 0.00 30,000

รวมค่าใชส้อย 237,602.00 0.00 90,000

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดสง่นกักฬีาเขา้ร่วม

การแขง่ขันกฬีาทอ้งถิ่นสมัพันธใ์นอ าเภอ
0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

20,463.00 33,058.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

28,863.00 47,923.00 0 %

35,920.00 5,600.00 100 %

0.00 88,673.00 0 %

0.00 40,270.00 0 %

0.00 0.00 0 %

85,246.00 215,524.00

85,246.00 215,524.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รวมงบด าเนนิงาน 541,570.27 125,000.00 205,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสวดมนตว์ันพระฟัง

ธรรมะช าระใจ
0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าใชส้อย 541,570.27 125,000.00 205,000

คา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ 66,581.00 30,000.00 30,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสรงน้ าพระนางมะลกิา 26,138.00 30,000.00 30,000

คา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีถวายเทยีน

พรรษาและอาสาฬหบชูา
32,403.00 40,000.00 40,000

คา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีย่ีเปง็ 161,523.00 20,000.00 40,000

คา่ใชจ้่ายโครงการบชูาแหลง่น้ าเพือ่อนรัุกษ์

ธรรมชาตสิู่ชุมชน
5,000.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการประกวดแขง่ขันสวดมนต์

หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
0.00 0.00 20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์

มหาชาติ
68,138.00 0.00 40,000

คา่ใชจ้่ายโครงการถนนคนเดนิเมอืงเจ้าแม่

มะลกิา
181,787.27 0.00 0

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562
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ป ี2559 ป ี2560

10,000.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

71,872.00 0.00 0 %

81,872.00 10,000.00

81,872.00 10,000.00

167,118.00 225,524.00

30,000.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

30,000.00 10,000.00

30,000.00 10,000.00

30,000.00 10,000.00

365,896.00 276,612.00

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,090,172.27 145,000.00 315,000

รวมงบเงนิอดุหนุน 30,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 30,000.00 10,000.00 10,000

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย 0.00 0.00 10,000

รวมเงนิอดุหนุน 30,000.00 10,000.00 10,000

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 30,000.00 10,000.00 0

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว

งบเงนิอดุหนุน

รวมงบเงนิอดุหนุน 281,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 822,570.27 135,000.00 215,000

เงนิอุดหนนุกจิการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 81,000.00 0.00 0

รวมเงนิอดุหนุน 281,000.00 10,000.00 10,000

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย 0.00 0.00 10,000

เงนิอุดหนนุเอกชน 190,000.00 0.00 0

เงนิอดุหนุน

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 10,000.00 10,000.00 0

งบเงนิอดุหนุน

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ
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ป ี2559 ป ี2560

19,888.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

19,888.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

19,888.00 0.00

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รวมค่าวัสดุ 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 80,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดกุารเกษตร 0.00 30,000.00 30,000

คา่ใชจ้่ายโครงการอนรัุกษเ์มลด็พันธุพ์ชื

เศรษฐกจิ
0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 50,000.00 50,000

คา่ใชจ้่ายโครงการถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
0.00 0.00 0

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ศนูย์บริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

0.00 20,000.00 20,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนนิงาน

แผนงานการเกษตร

110



ป ี2559 ป ี2560

19,888.00 0.00

19,888.00 0.00

1,263,760.00 1,039,880.00 0.65 %

120,000.00 94,866.66 0 %

1,383,760.00 1,134,746.66

1,383,760.00 1,134,746.66

17,640.00 90,720.00 -25 %

17,640.00 90,720.00

0.00 373,101.07 -100 %

0.00 0.00 100 %

95,290.00 93,659.50 -25 %

ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 500,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 4,283.00 200,000.00 150,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 187,803.23 1,091,000.00 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 7,560.00 200,000.00 150,000

รวมค่าตอบแทน 7,560.00 200,000.00 150,000

งบด าเนนิงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,119,000.00 1,274,640.00 1,282,200

รวมงบบุคลากร 1,119,000.00 1,274,640.00 1,282,200

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,018,000.00 1,166,640.00 1,174,200

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 101,000.00 108,000.00 108,000

งบบุคลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0.00 80,000.00 80,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 80,000.00 80,000

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558

111



ป ี2559 ป ี2560

95,290.00 466,760.57

74,725.00 106,625.00 25 %

8,480.00 19,925.00 0 %

110,940.00 179,990.00 33.33 %

25,605.00 24,142.00 0 %

0.00 0.00 1,900 %

30,360.00 58,435.20 16.96 %

0.00 20,000.00 50 %

8,010.00 0.00 0 %

11,240.00 24,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 7,800.00 1,900 %

269,360.00 440,917.20

214,029.22 190,148.94 6.01 %

125,535.09 198,190.77 6.3 %

339,564.31 388,339.71

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 131,818.65 254,000.00 270,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 355,505.77 678,500.00 720,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟา้ 223,687.12 424,500.00 450,000

วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ 0.00 500.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 266,886.80 567,000.00 705,000

วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 6,000.00 30,000.00 30,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 0.00 10,000.00 10,000

วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,425.00 20,000.00 30,000

วัสดกุารเกษตร 17,130.00 15,000.00 15,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 500.00 10,000

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 58,209.80 171,000.00 200,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 89,996.00 150,000.00 200,000

วัสดกุอ่สร้าง 21,545.00 30,000.00 30,000

วัสดสุ านกังาน 51,695.00 120,000.00 150,000

วัสดไุฟฟา้และวทิยุ 6,886.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใชส้อย 192,086.23 1,291,000.00 650,000

ค่าวัสดุ
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ป ี2559 ป ี2560

721,854.31 1,386,737.48

0.00 12,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 11,000.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

0.00 175,000.00 0 %

89,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 7,000.00 0 %

35,000.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 7,000.00 0 %

ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โตะ๊วางของสแตนเลส 0.00 0.00 0

มดีอโีตผ่้าซาก 0.00 0.00 0

เขยีงพลาสตกิ 0.00 0.00 0

ชุดมดีช าแหละเนื้อสกุร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

ขอแขวนส าหรับตดัแตง่ซากสกุร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

กลอ้งวงจรปดิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ 0.00 0.00 0

ตู้เหลก็ 0.00 0.00 0

พัดลมแขวนผนงั 0.00 0.00 0

เคร่ืองดดูอากาศ 0.00 0.00 0

ตู้ลอ็กเกอร์ 0.00 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนนิงาน 822,038.80 2,736,500.00 2,225,000

งบลงทุน

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561
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ป ี2559 ป ี2560

0.00 15,000.00 0 %

23,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

148,100.00 274,000.00

0.00 448,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

15,000.00 448,000.00

163,100.00 722,000.00

2,268,714.31 3,243,484.14

2,268,714.31 3,243,484.14

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

อาคารตา่ง ๆ

โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงคโ์รง

ฆา่สตัว์
0.00 0.00

รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,350,538.80 4,011,140.00 3,507,200

รวมค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 360,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 409,500.00 0.00 0

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าเสยี 0.00 0.00 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,350,538.80 4,011,140.00 3,507,200

0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,500.00 0.00 0

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

เคร่ืองฉดีน้ าแรงดนัสงู 0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 49,500.00 0.00 0

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพัก

โครงการตอ่เตมิอาคารและคอกพักสตัวโ์รง

ฆา่สตัวเ์ทศบาลต าบลแมอ่าย
360,000.00 0.00 0

ครุภณัฑโ์รงงาน

คมีชอ๊ตสลบสกุร 0.00 0.00 0
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ป ี2559 ป ี2560

1,500,000.00 1,500,000.00 0 %

218,240.68 171,742.72 -20 %

336,438.00 388,958.00 2.33 %

0.00 12,981,600.00 0 %

0.00 2,056,000.00 32.89 %

300,000.00 307,500.00 25.45 %

0.00 0.00 -22.41 %

240,900.00 387,488.55 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

708,326.96 784,872.00 1.79 %

58,686.00 42,516.00 -0.01 %

83,847.96 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

อ าเภอแม่อาย    จงัหวัดเชยีงใหม่

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่อาย

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คา่ช าระหนี้เงนิตน้ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000

คา่ช าระดอกเบี้ย 277,528.21 150,000.00 120,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 300,560.00 430,000.00 440,000

เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ 0.00 15,546,000.00 15,546,000

เบี้ยยังชพีคนพกิาร 0.00 2,332,800.00 3,100,000

เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 300,000.00 330,000.00 414,000

ส ารองจ่าย 0.00 1,040,810.00 807,538

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 292,302.29 393,000.00 0

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 0.00 0.00 348,000

เงนิชว่ยพเิศษ 0.00 5,000.00 5,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น (กบท.)
768,064.72 837,000.00 852,000

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 0.00 42,520.00 42,516

เงนิบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการถา่ยโอน 0.00 84,000.00 0

เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ 0.00 0.00 0
115



 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 

 



116

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เบี้ยยังชพีคนพกิาร 3,100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการสนบัสนนุเบี้ยความพกิารในเขตเทศบาล

เบี้ยยังชพีผู้ปวุยเอดส์ 414,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการสนบัสนนุเบี้ยยังชพีผู้ปวุยโรคเอดสใ์นเขตเทศบาล

ส ารองจ่าย 807,538 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในกรณีที่จ าเปน็  เชน่  ปอูงกนัและชว่ยเหลอืผู้ประสบ

สาธารณะภยัตา่ง ๆ

คา่ช าระดอกเบี้ย 120,000 บาท

เพือ่จ่ายช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ใหแ้กธ่นาคารกรุงไทย ตามสญัญาเงนิกู้เลขที ่

1000356887042 ลงวันที ่14 มถินุายน 2553

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 440,000 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ 15,546,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการสนบัสนนุเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุในเขตเทศบาล

ประมาณการรายจา่ยรวมท้ังสิ้น 81,000,000 บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุน

ท่ัวไป แยกเป็น

เทศบาลต าบลแม่อาย
อ าเภอแม่อาย   จงัหวัดเชยีงใหม่

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 23,970,794 บาท

งบกลาง 23,970,794 บาท

งบกลาง 23,970,794 บาท

คา่ช าระหนี้เงนิตน้ 1,500,000 บาท

เพือ่จ่ายช าระหนี้เงนิตน้ใหแ้กธ่นาคารกรุงไทย ตามสญัญาเงนิกู้เลขที ่

1000356887042 ลงวันที ่14 มถินุายน 2553
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 42,516 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยคา่ครองชพีผู้รับบ านาญ

เงนิบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า 795,740 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 348,000 บาท

1. คา่บ ารุงสนันบิาตแหง่ประเทศไทย จ านวน  68,000 บาท                        

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย                 

2. เงนิสมทบ สปสช.  จ านวน  230,000 บาท 

เพือ่จ่ายเปน็เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสงัคมแหง่ชาติ ตามหนงัสอื ดว่นที่สดุ 

ที ่มท0891.3/ว 2199   ลงวันที ่10   พฤศจิกายน 2552

3. คา่ใชจ้่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสด ุ อุปกรณ์  เคร่ืองมอื  เคร่ืองใชใ้นกจิการจราจร  ซึ่งเปน็สิ่งที่

ประชาชนไดรั้บโดยตรงตามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0313/ว 3203 ลงวันที ่4 

ตลุาคม 2539

เงนิชว่ยพเิศษ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยคา่ท าศพ  กรณีพนกังานเทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และ

พนกังานจ้างของทกุหนว่ยงานของเทศบาล  ที่เสยีชวีติในระหวา่งปฏบิตัริาชการ

เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.) 852,000 บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 725,760 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืน ของนายกเทศมนตรีและ

รองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายไว ้ 12 เดอืน  ดงันี้

- เงนิเดอืนนายกเทศมนตรีในอัตราเดอืนละ 28,800 บาท

- เงนิเดอืนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดอืนละ  15,840  บาท

งบบุคลากร 9,210,740 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 บาท

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งานบรหิารท่ัวไป 12,952,540 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จ านวน 10 อัตรา 

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 151,200 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,362,420 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 4,041,800 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา 

เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนใหแ้กป่ระธานสภา รองประธานสภาและสมาชกิสภา

เทศบาล  โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี้

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดอืนละ 15,840 บาท

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดอืนละ 12,960 

บาท

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล ในอัตราเดอืนละ 10,080 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 207,360 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของเลขานกุารนายกเทศมนตรีและที่

ปรึกษาของนายกเทศมนตรี  โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี้

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของเลขานกุารนายกเทศมนตรีในอัตราเดอืนละ 

10,080 บาท

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดอืนละ 7,200 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  

โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดอืน ดงันี้

- เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดอืนละ 6,000 บาท

- เงนิคา่ตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดอืนละ 4,500  บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืน เทา่กบัอัตราเงนิประจ าต าแหนง่ปลดัเทศบาล

และรองปลดัเทศบาล  เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาล 

เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ของนายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี  โดยตั้งจ่ายไว ้ 12 เดอืน  ดงันี้

- เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดอืนละ 6,000 บาท

- เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่รองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดอืนละ 4,500  

บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 1,555,200 บาท

บาท180,000เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก
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เพือ่จ่ายเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลมสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้น

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาล  ลกูจ้างประจ า  และพนกังานจ้าง

คา่เชา่บา้น 80,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 291,800 บาท

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 130,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน 8 อัตรา 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ ไมเ่กนิ 12 เดอืน

งบด าเนนิงาน 3,451,800 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 64,800 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างประจ าใหแ้กล่กูจ้างประจ า จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้ง

จ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,094,160 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ปลดัเทศบาลและรองปลดัเทศบาลโดยค านวณ

ตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 739,260 บาท

1. คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิานอันเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง   สว่นทอ้งถิ่น 

จ านวน 80,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการตรวจผลการประเมนิวทิยฐานะ คา่ตอบแทน

กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานของพนกังานเทศบาล  

สายงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัการประเมนิบคุคล  

ผลงาน  วสิยัทศันแ์ละการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร คา่ตอบแทน

คณะกรรมการคดัเลอืกพนกังานเทศบาลสายบริหารไดด้ ารงต าแหนง่ที่สงูขึ้น 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบคดัเลอืกเทศบาล ฯลฯ   

 2. คา่ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ (โบนสั) จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ(โบนสั)ใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาล ลกูจ้างประจ า พนกังานจ้าง

เงนิประจ าต าแหนง่ 271,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจ้างใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน 8 อัตรา โดย

ค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน พร้อมทัง้ปรับปรุงคา่จ้าง
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จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการ Big Cleaningday 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการ Big Cleaningday เชน่ คา่วัสดุ 

คา่จัดท าปาูย คา่อาหารฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ

เบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 หรือระเบยีบ 

หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี  

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 62 ล าดบัที่ 6

(1) คา่รับรอง จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงรับรองบคุคลหรือคณะบคุคลที่มานเิทศงาน 

ตรวจงาน เย่ียมชมหรือ ทศันศกึษา คา่รับรองส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุมใน กจิการ

ตา่งๆ ของเทศบาล   

(2) คา่เลี้ยงรับรอง จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่อาหารเคร่ืองดื่มเคร่ืองใชต้า่งๆ ในการเลี้ยงรับรองและ คา่บริการ

ในการประชุมสภาเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 50,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 450,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยเหลอืบตุร ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

ค่าใชส้อย 1,763,000 บาท

เงนิชว่ยเหลอืบตุร 1,800 บาท

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่โฆษณาและเผยแพร่,คา่เบี้ยประกนัภยั,

คา่จ้างเหมาบริการ,คา่จ้างเหมาท าความสะอาดคา่จ้างเหมาดแูลเว็บไซต ์ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กน่ายกเทศมนตรี พนกังาน

เทศบาล  และลกูจ้างประจ า
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เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารในการ

จัดท าแผนชุมชน เชน่ คา่วัสดุ คา่จัดท าปาูย คา่อาหารฯลฯ เปน็ไปตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่12 มนีาคม 2553 เปน็ไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2557 เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนา้ที่ 100 ล าดบัที่ 2

คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาบคุลากรเทศบาลและสมาชกิสภาเทศบาล 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการพัฒนาบคุลากรเทศบาลและ

สมาชกิสภาเทศบาล ในการฝึกอบรมของนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาล 

พนกังานเทศบาล ลกูจ้างเทศบาลและพนกังานจ้าง   เชน่ คา่อาหารเคร่ืองดื่ม 

คา่ตอบแทน วทิยากร คา่วัสดสุ านกังานคา่ของขวัญของที่ระลกึ และคา่ใชจ้่าย

อื่นที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2557 หรือระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 

หนา้ที่ 61  ล าดบัที่  4

คา่ใชจ้่ายโครงการประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าป ี2562 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการประชาคมหมู่บา้น/ต าบลในเขต

เทศบาลต าบลแมอ่าย  เชน่ คา่วัสด ุ คา่อาหาร  เคร่ืองดื่ม  คา่ใชจ้่ายอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ เปน็ไปตามหนงัสอื ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่12 ม.ีค. 2553  

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 -  2564)  

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  81  ล าดบัที่  1     

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการศนูย์ปอูงกนัและปราบปราม   

ยาเสพตดิ  กจิกรรมการฝึกอบรม เชน่ คา่อาหารเคร่ืองดื่ม คา่วัสดอุุปกรณ์ 

คา่ตอบแทนวทิยากรและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ เปน็ไปตาม

ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 

ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้่าย

ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครอง       

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2557 หรือระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 -  2564) หนา้ที่ 

99 ล าดบัที่ 5   

คา่ใชจ้่ายโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารในการจัดท าแผนชุมชน 20,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการด าเนนิการศนูย์ปฏบิตักิารปอูงกนัและปราบปรามเอาชนะ          

 ยาเสพตดิเทศบาลต าบลแมอ่าย

100,000 บาท
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เพือ่คา่จ่ายเปน็คา่วัสดไุฟฟาูและวทิยุ เชน่ หลอดไฟฟาู   สายไฟฟาู  โคมไฟฟาู

พร้อมขา ฯลฯ

วัสดงุานบา้นงานครัว 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา วัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ สิ่งพมิพ์

ตา่ง ๆ ฯลฯ

วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 50,000 บาท

วัสดสุ านกังาน 250,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 370,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมวัสดแุละทรัพย์สนิอื่น ฯลฯ

คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ชดใชค้วามเสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทนแกผู้่เสยีหาย คา่จัดซื้อ

พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้ของขวัญ    ของรางวัล ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เชน่ ถว้ย ชาม แกว้น้ า ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร

เทศบาล เชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารฯลฯ เปน็ไปตาม พรบ. การเลอืกตั้งสมาชกิสภา

ทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2554 

หรือระเบยีบ หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  

แมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1 /2561 หนา้ที่ 83  ล าดบั

ที ่2

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรไทยหรือนอก

ราชอาณาจักรไทยของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานกุาร

นายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและ

พนกังานจ้าง เชน่ คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก  คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ  ฯลฯ

คา่ใชจ้่ายโครงวันเทศบาล 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการวันเทศบาล วันที ่24 เมษายน เชน่ 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ของรางวัล  ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 เปน็ไปตามหนงัสอื ที ่ มท0313.4/ว 1347  ลงวันที ่19 

พฤษภาคม 2541 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 

2564)  เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 62 ล าดบัที่ 5

ค่าวัสดุ 940,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล 600,000 บาท
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เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 100,000 บาท

งบลงทุน 100,000 บาท

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท

คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบอนิเตอร์เนต็  ตามโครงการอนิเตอร์เนต็

ต าบล และคา่สื่อสารอื่น ๆ

เพือ่จ่ายเปน็คา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณัต ิคา่จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตู้

ไปรษณีย์

คา่บริการโทรศพัท์ 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่โทรศพัทใ์นส านกังานเทศบาลในการตดิตอ่ราชการตา่งๆ

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 32,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่น้ าประปาในอาคารส านกังานเทศบาล อาคารศนูย์สาธติ

ผลติภณัฑช์ุมชนฯลฯ

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

เพือ่จ่ายเปน็คา่กระแสไฟฟาูในส านกังานและสถานที่สาธารณะ

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ ผงหมกึ แผ่นดสิกฯ์ลฯ

ค่าสาธารณูปโภค 457,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ฟลิม์  กระดาษโปสเตอร์ พูก่นั ส ี

เทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 70,000 บาท

คา่บริการไปรษณีย์ 50,000 บาท

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวั

เทยีน ฯลฯ

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 350,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง เชน่ ตะป ูคอ้น ตลบัเมตร ปนู หนิ ทราย ไม ้

กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 80,000 บาท

คา่ไฟฟาู 290,000 บาท

วัสดกุอ่สร้าง 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เชน่น้ ามนัดเีซล น้ ามนัหลอ่ลื่น ฯลฯ
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เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสามญัจ านวน 7 อัตรา โดยค านวณ

ตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืนพร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน  

งบบุคลากร 2,959,696 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,959,696 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการอุดหนนุองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นหลวงในการ

ด าเนนิการโครงการจัดตั้งศนูย์ปฏบิตักิารชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นในพื้นที่อ าเภอแมอ่าย  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย       

วา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559  เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิเปลี่ยนแปลง  

ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 46  ล าดบัที่  1

งานบรหิารงานคลัง 3,757,496 บาท

เงนิอุดหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 50,000 บาท

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

เงนิอุดหนนุสว่นราชการอ าเภอแมอ่าย 100,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 150,000 บาท

เงนิอดุหนุน 150,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 2,405,296 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการจัดจ้าง องคก์ร หรือสถาบนัที่เปน็กลางในการ

ประเมนิและส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย  

เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตัริาชการเพือ่ก าหนด

ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ (โบนสั) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจา่ยอืน่ 40,000 บาท

รายจ่ายอื่น

งบรายจา่ยอืน่ 40,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการอุดหนนุศนูย์ปอูงกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

อ าเภอแมอ่าย จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการอุดหนนุศนูย์ปอูงกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิอ าเภอแมอ่ายโครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิประจ าปี 

2562  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุ ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย    

สี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 68 ล าดบัที่ 1

รายจ่ายอื่น 40,000 บาท
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จ านวนรายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 38,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างเหมาคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ            

คา่รับวารสาร คา่จ้างเหมาท าปาูยประชาสมัพันธก์ารช าระภาษ ีคา่จ้างท า

เอกสารแนะน าการช าระภาษแีละคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆคา่จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 

คา่จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ   ฯลฯ 

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสามญั

คา่เชา่บา้น 78,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เชา่บา้น ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลสามญัที่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้น 

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน  

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล

สามญัและพนกังานจ้าง ฯลฯ  

งบด าเนนิงาน 761,000 บาท

ค่าตอบแทน 128,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 36,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่คา่ครองชพีชั่วคราว ใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน 3 อัตราโดย

ค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

ค่าใชส้อย 388,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจ้างใหแ้กพ่นกังานจ้างจ านวน 3 อัตรา โดย

ค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

เงนิประจ าต าแหนง่ 103,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสามญัต าแหนง่

ผู้อ านวยการกองคลงัและหวัหนา้ฝุาย  จ านวน 3 อัตราโดยค านวณ  ตั้งจ่ายไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืน 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 91,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนเทา่กบัอัตราเงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการ

กองคลงัและเพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราว คา่คณุวุฒิ ใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลสามญั จ านวน 7 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12

เดอืน  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 324,000 บาท
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จ านวนวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เชน่ น้ ามนัดเีซล น้ ามนัหลอ่ลื่น น้ ามนั

เบนซนิ ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวั

เทยีน ฯลฯ

วัสดงุานบา้นงานครัว 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เชน่ ถว้ย ชาม สอ้ม แกว้น้ า จานรองแกว้ 

ถว้ยกาแฟกระตกิน้ าร้อน กระตกิน้ าแข็ง ฯลฯ 

วัสดสุ านกังาน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ สิ่งพมิพต์า่ง 

ๆ ที่แขวนระวางแผนที ่ฯลฯ

ค่าวัสดุ 245,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาลสามญั 

พนกังานจ้าง เชน่ คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พัก คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ  ฯลฯ

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการส ารวจปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพย์สนิในเขตเทศบาลเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2550 

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  

ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 60  ล าดบัที่ 1

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 120,000 บาท

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการส ารวจปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิในเขต

เทศบาล

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการบริการรับช าระภาษนีอกส านกังาน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมพัสดแุละคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม

ทรัพย์สนิอื่นๆ ฯลฯ 

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการบริการรับช าระภาษนีอก

ส านกังาน เชน่ ปาูยประชาสมัพันธ์ คา่เอกสารประชาสมัพันธ ์คา่อาหารวา่ง     

คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจ่าย

คา่ใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2549  เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ  ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 60  

ล าดบัที่ 2
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 23,000 บาท

งบลงทุน 36,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 36,800 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ ผงหมกึ แผ่นดสิก์ แผ่นซดีี ฯลฯ 

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ฟลิม์ กระดาษโปสเตอร์  พูก่นั ส ี

เทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บาท

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  All  In  One  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ือง       

คณุลกัษณะพื้นฐาน

- มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) โดยมคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิา 

พื้นฐานไมน่อ้ยกวา่ 2.4 GHz  จ านวน 1 หนว่ย และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิา

ไดใ้นกรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู

 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบCache Memory ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3 MB 

 - มหีนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีวา่

 ดงันี้  

1) มหีนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตั้งอยู่บนแผงวงจรหลกัที่มคีวามสามารถใน

การใชห้นว่ยความจ าแยกจากหนว่ยความจ าหลกัขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB

 2) มหีนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ยความจ าหลกั

ในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB
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จ านวนเคร่ืองพมิพ์ 7,900 บาท

 - มหีนว่ยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน่อ้ย

กวา่ 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 

 -   ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หนว่ย 

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง 

 - มแีปนูพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพในตวั และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD 

(1920x1080)

 - สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ของกระทรวง

ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   ฉบบัประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 1/2561 หนา้ที่ 84 ล าดบัที่ 1

เคร่ืองพมิพM์ultifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง 

 คณุลกัษณะพื้นฐาน

 - เปน็อุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเปน็ Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน

เคร่ืองเดยีวกนั

 - ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 

dpi

  - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 34 หนา้ตอ่นาที(ppm) หรือ 15 

ภาพตอ่นาท ี(ipm)

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสไีมน่อ้ยกวา่ 27 หนา้ตอ่นาที(ppm) หรือ 10 ภาพ

ตอ่นาท(ีipm)

  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได้

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 1,200x2,400 dpi

 - มถีาดปอูนเอกสารอัตโนมตั(ิAuto Document Feed)

  - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ัง้สแีละขาวด า

  - สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวา่ 99 ส าเนา

  - สามารถย่อและขยายได2้5 ถงึ 400 เปอร์เซน็ต์

  - มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 129,840 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน 12 อัตรา 

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 229,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างประจ าใหแ้กล่กูจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้ง

จ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

เงนิเดอืนพนกังาน 264,480 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืนพร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน

2,330,160 บาท

เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 

 คณุลกัษณะพื้นฐาน

  - มกี าลงัไฟฟาูดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts)

  - สามารถส ารองไฟฟาูไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

 โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ของ

กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   ฉบบัประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 

2561 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  84  ล าดบัที่  2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภีัย 3,984,160 บาท

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผ่น

  - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

 โดยใชเ้กณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ของ

กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   ฉบบัประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 

2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เพิม่เตมิฉบบัที ่1 หนา้ที่ 72 ล าดบัที่ 3

เคร่ืองส ารองไฟฟาู 5,900 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,706,640 บาท

งบบุคลากร 2,330,160 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน 12 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 

12 เดอืน พร้อมทัง้ปรับปรุงคา่จ้าง
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพในการปอูงกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั กจิกรรมการฝึกอบรม เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่วัสดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ   ที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ  เปน็ไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557  หรือระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่

เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2561)  

หนา้  98 ล าดบัที่ 3

คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยั 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยัในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย เชน่ วัสดอุุปกรณ์ คา่อาหาร เคร่ืองนุ่งหม่ คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ฯลฯ 

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2560  หรือระเบยีบ 

หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี  

(พ.ศ. 2561 – 2561) หนา้ที่  97 ล าดบัที่ 1

ค่าใชส้อย 990,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและลกูจ้างประจ า

งบด าเนนิงาน 1,350,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ณ จุดเกดิเหตบุนทอ้งถนน โดยระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิ (EMS)

400,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาล  ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายโครงการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ณ จุดเกดิเหตบุนทอ้งถนน 

โดยระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ (EMS) เชน่ คา่วัสดวุทิยาศาสตร์การแพทย์ คา่ใชจ้่าย

ในการฝึกอบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วัสดเุคร่ืองแตง่กาย คา่วัสดอุุปกรณ์  

และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย       

วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบยีบ หนงัสอืสงัการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2561) หนา้ที่  97  ล าดบัที่ 2



131
จ านวน

จ านวน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวนชุดอุปกรณ์ด าน้ า 80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 304,000 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้ออุปกรณ์ด าน้ าเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนในการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 

40,000 บาท ประกอบดว้ยเสื้อชูชพี เคร่ืองชว่ยหายใจส ารองถงัอากาศ (Tank)  

ชุดปรับความดนั หนา้กากด าน้ า (mask) ตนีกบ (fins) โดยมคีณุลกัษณะดงันี้      

 1.1. เสื้อชูชพี (bcd)                                                     

- ท าจากวัสด ุheavy duty 840 denier nylon ส าหรับโครงสร้างภายนอกและ

ส าหรับถงุลม                           

304,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เชน่ น้ ามนัดเีซล น้ ามนัหลอ่ลื่น ฯลฯ

วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน         

 หวัเทยีน ฯลฯ

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 250,000 บาท

50,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ และคา่บ ารุงรักษาหรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิอื่นๆ ฯลฯ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล 

ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้าง เชน่ คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พัก คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 

ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ เชน่  เคร่ืองดบัเพลงิฯลฯ

ค่าวัสดุ 320,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย

20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการปอูงกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแกป่ระชาชนในเขตเทศบาลต าบลแมอ่ายกจิกรรมการฝึกอบรม เชน่ 

คา่อาหาร และเคร่ืองดื่ม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วัสดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  หรือ

ระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย

สี่ป(ีพ.ศ. 2561 – 2561)  หนา้ที่  98   ล าดบัที่  4

วัสดยุานพาหนะและขนสง่

งบลงทุน
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1.5. ตนีกบ (fins)                                                               

- เปน็แบบเปดิสน้ และมชีอ่งใหน้้ าผ่านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่ง    

- มใีบส าหรับวา่ยน้ าท าจากวัสดุ 2 ชนดิ เปน็ tpr แบบแข็ง และออ่นใหก้าร

ยืดหยุ่นของใบไดด้ ี                                      

- มชีอ่งใสเ่ทา้ขนาดมาตรฐาน                                     

- มสีายรัดขอ้เทา้ปรับขนาดไดต้ามการใชง้าน

1.2. ชุดปรับความดนั เกจวัดอากาศ และความลกึ              

- ท าจากวัสดทุองเหลอืงชุบผิวดว้ยโครม(chrome) ทนการกดักร่อนแข็งแรงทน

ตอ่การใชง้านและความดนั                                                                  

  - มตีวัจับยึดกบัชอ่งจ่ายนมหวัถงัอากาศอัด(knob)                

- มคีวามดนัภายในระหวา่ง 135-145 psi                        

- มชีอ่งจ่ายความดนัสงู (high presssure) จ านวน 1 ชอ่ง             

- มชีอ่งจ่ายความดนัต่ า (low presssure) จ านวน  4 ชอ่ง                              

 1.3. เกจวัดความดนัอากาศ ความลกึ และเข็มทศิ                

- เปน็เกจแบบ 2 หนา้ปดัดา้นหนา้ มเีข็มทศิดา้นหลงั             

- สเกลสามารถบอกความดนัอากาศเปน็บาร์และความลกึเปน็เมตร               

 - เกจสามารถเรืองแสงไดเ้มื่อใชใ้นที่มดืมองเหน็สเกลไดอ้ย่างชัดเจน  

1.4 หนา้กากด าน้ า(mask)                                             

- เปน็หนา้กากชนดิเลนสเ์ดยีว เปน็กระจกนริภยั สามารถทนแรงกดดนัของน้ า

ได ้                                                   

- เลนสเ์ปน็แบบปอูงกนัฝูาได้                                                                

 - กรอบหนา้กากเปน็วัสดเุดยีวกนักบัยางซลิโิคน สว่นที่สมัผัสกบัใบหนา้เปน็

ซลิโิคน 2 ชัน้ ครอบหนา้ถงึจมกู                                                         

 - มสีายรัดปรับขนาดไดแ้บบปุมุกดทัง้สองขา้ง                                    

- มชีุดควบคมุการลอยตวัโดยใชล้มจากถงัอัดลมอากาศพร้อมสายและสามารถ

ใชป้ากเปาุลมได ้                                                                              

  - มชีอ่งระบายอากาศสว่นเกนิออกได้ 3 จุด                                           

 -  ดา้นหลงัมแีผ่นรองหลงัส าหรับยึดถงัอากาศพร้อมสายรัด                        

 -  ดา้นหนา้มสีายรัดปรับแตง่ได้ ปลดงา่ย แข็งแรง                 

- มกีระเปา๋ 2 ขา้ง แบบชปิส าหรับใสอุ่ปกรณ์ไดอ้ยู่ขา้งใน                            

 - มหีว่งส าหรับแขวนอุปกรณ์ 4 หว่ง ท าจากสแตนเลส          

- มกีระเปา๋หลงัซา้ย และ ขวา ส าหรับใสต่ะกั่วถว่งสมดลุ         

- มขีนาดมาตรฐาน    
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- เนื่องจากเปน็ครุภณัฑท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภนัฑ ์แตเ่ทศบาลมี

ความจ าเปน็ตอ้งจัดตั้งและซื้อในราคาทอ้งถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง

ประหยัดหรือราคาที่หนว่ยงานอื่นเคยจัดซื้อเพือ่ใชใ้นงานปอูงกนัและระงบั

อัคคภียั                                                                                       

 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  

ฉบบัที่ 1 หนา้ที่  73  ล าดบัที่  5

เคร่ืองชว่ยหายใจแบบถงัอัดอากาศชนดิสะพายหลงั (SCBA) 130,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อเคร่ืองชว่ยหายใจแบบถงัอัดอากาศชนดิสะพายหลงั 

(SCBA) เพือ่ใชเ้ปน็อุปกณ์เคร่ืองชว่ยหายใจส าหรับใชใ้นการผจญเพลงิ กู้ภยัใน

พื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มคีณุภาพอากาศไมป่กตหิรือไมป่ลอดภยั เชน่ ฝุุน

ละอองกา๊ซพษิ กลุ่มควันไฟที่มคีวามหนา้แนน่มากเกนิไป อันอาจจะกอ่ใหเ้กดิ

อันตรายแกเ่จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิานได้  โดยประกอบ ดว้ยหนา้กาก ชุดสะพายหลงั

พร้อมถงัอากาศแรงดนัสงู ชุดลดแรงดนั ชุดควบคมุแรงดนั และเกจวัดแรงดนักบั

ระบบสญัญาตอืน จ านวน 1 เคร่ือง ประกอบดว้ยหนา้กาก ชุดสะพายหลงัพร้อม

ถงัอากาศแรงดนัสงู  ชุดลดแรงดนั  ชุดควบคมุแรงดนั และเกจวัดแรงดนักบั

ระบบสญัญาณเตอืน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้

1.Pressore  Demand Respiratory  Protection มอีายุการใชง้านตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 

30 นาที

2.สามารถจ่ายอากาศไดม้ากกวา่ 150% ของความตอ้งการของ NIOSH

3.ผ่านการ thermal shock test

4.สายสะพายและอุปกรณ์จับยึดเปน็วัสดทุนไฟ(flame and heat resistance)

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496                                  

- เนื่องจากเปน็ครุภณัฑท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภนัฑ ์แตเ่ทศบาลมี

ความจ าเปน็ตอ้งจัดตั้งและซื้อในราคาทอ้งถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง

ประหยัดหรือราคาที่หนว่ยงานอื่นเคยจัดซื้อเพือ่ใชใ้นงานปอูงกนัและระงบั

อัคคภียั                   

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

ฉบบัที่ 1 หนา้ที่  73   ล าดบัที่  6                         

ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลงิ
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จ านวนสายดบัเพลงิยางสงัเคราะห์ 34,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อสายดบัเพลงิเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานระงบัอัคคภียั จ านวน 

5 เสน้ๆละ 6,800 บาท โดยมคีณุลกัษณะ  ดงันี้ 

1.สายดบัเพลงิยางสงัเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร เปน็สาย

ดบัเพลงิ 3 ชัน้ ทอแบบไร้ตะเข็บไมม่รีอยตอ่

2.ชัน้นอกผลติจากยางสงัเคราะหช์ัน้สนันนูตลอดเสน้  

3.มคีวามทนทานตอ่การขัดสี

4.ชัน้ลา่งถกัทอจากยางสงัเคราะหโ์พลแีอสเตอร์มคีวามเหนยีวนุ่มยืดหยุ่นสงู

5.ชัน้ในเปน็ย่างสงัเคราะหท์นตอ่แรงกระแทกของน้ าไดด้ ี                           

6.ขอ้ตอ่ทองเหลอืงสวมเร็ว                                                                 

 - เนื่องจากเปน็ครุภณัฑท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภนัฑ ์แตเ่ทศบาลมี

ความจ าเปน็ตอ้งจัดตั้งและซื้อในราคาทอ้งถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง

ประหยัดหรือราคาที่หนว่ยงานอื่นเคยจัดซื้อเพือ่ใชใ้นงานปอูงกนัและระงบัอัคคภียั

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496             

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)เพิม่เตมิ 

ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 13 ล าดบัที่  8 

                                                                        

ชุดดบัเพลงิภายในอาคาร 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ซื้อชุดดบัเพลงิภายในอาคารเพือ่ใชใ้นงานปอูงกนัและระงบั

อัคคภียั จ านวน 2 ชุด ชุดละ  30,000 บาท โดยมคีณุลกัษณะ  ดงันี้ 

1.เปน็ชุดผจญเพลงิในอาคาร สามรถปอูงกนัความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภมูไิม่

นอ้ยกวา่ 250 องศาเซลเซยีส 

2.ท าจากวัสด ุ3 ชิ้นดว้ยเสน้ใยนอแมค๊                                                    

 - เนื่องจากเปน็ครุภณัฑท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานครุภนัฑ ์แตเ่ทศบาลมี

ความจ าเปน็ตอ้งจัดตั้งและซื้อในราคาทอ้งถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง

ประหยัดหรือราคาที่หนว่ยงานอื่นเคยจัดซื้อเพือ่ใชใ้นงานปอูงกนัและระงบั

อัคคภียั   

-เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496             

-เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  

ฉบบัที่  1 หนา้ที่  73 ล าดบัที่  7                            
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เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล  พนกังาน

ครู  พนกังานจ้าง  เชน่  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก  คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ฯลฯ   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 150,000 บาท

ค่าใชส้อย 160,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อและจัดจ้างคณะกรรมการตรวจ

การจ้างและผู้ควบคมุงานกอ่สร้างของ  อปท.

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 10,000 บาท

งบด าเนนิงาน 688,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองการศกึษา หวัหนา้ฝุายบริหาร

การศกึษา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 216,000 บาท

เงนิประจ าต าแหนง่ 60,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,608,590 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,308,590 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,296,590 บาท

งบบุคลากร 1,608,590 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  จ านวน  4  อัตรา โดยค านวณตั้ง

จ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน 

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง  จ านวน  2  

อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน 

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

สามญัพนกังานครู   และพนกังานจ้าง  

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมวัสดแุละทรัพย์สนิอื่น ฯลฯ 

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจ้าง   จ านวน  2  อัตรา โดยค านวณตั้งไว้

ไมเ่กนิ  12  เดอืน 
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เพือ่จ่ายเปน็คา่กระแสไฟฟาูในโรงเรียนอนบุาล  ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่จัดตั้งเอง  

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ถา่ยโอนจากกรมพัฒนาชุมชนและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ถา่ย

โอนจากกรมศาสนา 

ค่าสาธารณูปโภค 165,000 บาท

คา่ไฟฟาู 80,000 บาท

วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  เชน่  ตลบัหมกึ  ผงหมกึ  แผ่นดสิก์  ฯลฯ  

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  เชน่ ฟลิม์  กระดาษโปสเตอร์  พูก่นั  

ส ี เทปบนัทกึเสยีง  ฯลฯ  

วัสดกุารเกษตร 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุารเกษตรตา่ง ๆ เชน่  พันธพ์ชื พันธไ์ม ้ ปุย๋  สารเคมี

ปอูงกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว์  ฯลฯ  

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  เชน่  น้ ามนัเบนซนิ น้ ามนัหลอ่ลื่น  

ฯลฯ  

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หวั

เทยีน  ฯลฯ  

วัสดกุอ่สร้าง 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุอ่สร้างตา่ง ๆ เชน่  ปนูซเีมนต ์ หนิ  เหลก็  ไม ้ สวา่น  

ไฟฟาู  ตลบัเมตร  ไขขวง  ฯลฯ 

วัสดงุานบา้นงานครัว 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว  เชน่  ถว้ย  ชาม  ชอ้น  สอ้ม  แกว้น้ าจาน

รองแกว้  ถว้ยกาแฟ  กระตกิน้ าร้อน  กระตกิน้ าแข็ง  ฯลฯ  

วัสดสุ านกังาน 130,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  ยางลบ  กระดาน

ไวทบ์อร์ด  แผงกั้นหอ้ง  แผงปดิประกาศ  แผ่นปาูยตา่ง ๆ สิ่งพมิพต์า่งๆ โตะ๊  

เกา้อี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ 348,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิวทิยฐานะ 67,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิวทิยฐานะใหแ้กพ่นกังานครูและบคุลากรทางการศกึษา  

จ านวน  1  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุง

เงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  

0809.4/ว893  ลงวันที ่ 22  มถินุายน  2561

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนใหไ้ดรั้บในอัตราเทา่เงนิวทิยฐานะ ใหแ้ก่

พนกังานครูและบคุลากรทางการศกึษา  จ านวน  1  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้

ไมเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0809.4/ว893  ลงวันที ่ 22  มถินุายน  2561

เงนิเดอืนพนกังาน 1,853,340 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  พนกังานครูเทศบาล  ต าแหนง่

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาล  ครูและครูผู้ชว่ย  โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบล

แมอ่าย(บา้นเดน่)  จ านวน  8  อัตรา   โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  

พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0809.4/ว893  ลงวันที ่ 22  มถินุายน  2561

งบบุคลากร 2,249,100 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,249,100 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เนต็  รวมถงึอนิเตอร์เนต็

การ์ดและคา่สื่อสารอื่นๆ เชน่ คา่เคเบิ้ลทวี ี คา่เชา่สญัญาดาวเทยีม  ฯลฯ  ของ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ จ านวน 6 แหง่

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 4,079,770 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่โทรศพัทใ์นโรงเรียนอนบุาลที่จัดตั้งเอง  โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

ต าบลแมอ่าย(บา้นเดน่)  

คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่น้ าประปาในโรงเรียนอนบุาล  ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่จัดตั้งเอง  

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ถา่ยโอนจากกรมพัฒนาชุมชนและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ถา่ย

โอนจากกรมศาสนา 

คา่บริการโทรศพัท์ 5,000 บาท

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 40,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

1.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการอาหารกลางวันใหแ้กโ่รงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมอ่าย (บา้นเดน่)  จ านวน  200  วัน  เปน็จ านวนเงนิ  

664,000.-บาท เชน่  จัดหาอาหารกลางวัน ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี   

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 68  ล าดบัที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา 1,362,580 บาท

งบด าเนนิงาน 1,830,670 บาท

ค่าใชส้อย 1,512,580 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 36,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง   จ านวน  2  

อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  00809.4/ว893  ลงวันที ่ 22  มถินุายน  

2561

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 225,360 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจ้าง   จ านวน  2  อัตรา  โดยค านวณตั้ง

ไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริม

การปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  00809.4/ว893  ลงวันที ่ 22  

มถินุายน  2561

2.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุ

โรงเรียน   จ านวน  100,000  บาท เชน่  พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุ  ฯลฯ  เปน็ไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้อง

สถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล          

ต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่  48  ล าดบัที่ 2    

3.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  

จ านวน  20,000.-บาท เชน่  คา่ปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  ฯลฯ   เปน็ไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้อง

สถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    

แมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 49  ล าดบัที่ 3
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4.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการอนิเตอร์เนต็โรงเรียน  จ านวน  

16,800.-บาท  เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่าย

4.1.คา่ระบบ Asmmetric  Digital  subscribel  Line : ADSL  จ านวน  9,600.-บาท

4.2.คา่ระบบ Wireless Fide Lity : Wifi  จ านวน  7,200.-บาท  รวมเปน็จ านวน

เงนิ  7,200.-บาท   

เปน็ไปตามเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

น าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาใน

สถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 50  

ล าดบัที่ 6

               5.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการรณรงคเ์พือ่ปอูงกนัยาเสพตดิใน

สถานศกึษา  จ านวน  18,000.-บาท  ดงันี้

1.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการรณรงคเ์พือ่ปอูงกนัยาเสพตดิ

ในสถานศกึษา  เชน่  คา่จัดสถานที่  คา่ปาูยประชาสมัพันธ ์ คา่ตอบแทนวทิยากร

  คา่อาหาร  และเคร่ืองดื่ม  ฯลฯ จ านวน  15,000.-บาท

2.เพือ่จ่ายเปน็คา่ลงทะเบยีน  คา่เดนิทางไปราชการ  ฯลฯ  ครูแกนน าโรงเรียนละ

 1 คนๆละ 3,000  บาท

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิ

รายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษา

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ 59  ขอ้ 7

6.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมอ่าย(บา้นเดน่)  จ านวน  50,000.-บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่

ใชจ่่ายในการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใช่

จ่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น      

พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ที่  51 ล าดบัที่ 11
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จ านวน

7.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาขา้ราชการครูของโรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมอ่าย (บา้นเดน่)  จ านวน  24,000.-บาท เชน่  

คา่ลงทะเบยีน  คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี    

(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ คร้ังที่ 1/2561 หนา้ที่  6 ล าดบัที่  2

8.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการจัด

การศกึษาตั้งแตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขึ้นพื้นฐาน  จ านวน  469,780.-

บาท  ดงันี้

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ในโรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมอ่าย ทัง้นี้จะเบกิจ่ายตอ่เมื่อไดรั้บการจัดสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น  เปน็ไปตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  

2561 

8.1.คา่จัดการเรียนการสอน(รายหวั) ระดบัอนบุาลศกึษาคนละ 850 บาท/    

ภาคเรียน  เปน็เงนิ  282,200  บาท

8.2.คา่หนงัสอืเรียน  ระดบัอนบุาลศกึษา  คนละ 200  บาท/ป ี  เปน็เงนิ  33,200

  บาท

8.3.คา่เคร่ืองอุปกรณ์การเรียน  ระดบัอนบุาลศกึษา  คนละ  100  บาท/           

 ภาคเรียน    เปน็เงนิ  33,200  บาท

8.4.คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน  ระดบัอนบุาลศกึษา  คนละ  300  บาท/ป ี  เปน็เงนิ 

 49,800  บาท

8.5.คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  ระดบัอนบุาลศกึษา  คนละ  215  บาท/

ภาคเรียน    เปน็เงนิ  71,380  บาท

เปน็ไปตามเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

น าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาใน

สถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ  ฉบบัที่ 1         

 หนา้ที่  51  ล าดบัที่  10
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รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวนเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่  ครูผู้ชว่ย  ครู  ศนูย์พัฒนาเดก็

เลก็  ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท 0809.4/ว

1875 ลงวันที ่ 21  มถินุายน  2561 

งบด าเนนิงาน 3,697,010 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 142,740 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง   จ านวน  9  

อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที ่ 21  มถินุายน  2561

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,064,160 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจ้าง   จ านวน  9  อัตรา  โดยค านวณตั้ง

ไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริม

การปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0809.4/ว1875 ลงวันที ่ 21  

มถินุายน    2561

เงนิวทิยฐานะ 84,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เงนิวทิยฐานะใหแ้กพ่นกังานครูและบคุลากรทางการศกึษา  

จ านวน  2  อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุง

เงนิเดอืน ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  

0809.4/ว1875 ลงวันที ่ 21  มถินุายน  2561

เงนิเดอืนพนกังาน 1,505,930 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานครูศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  จ านวน  6  อัตรา 

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน ตาม

หนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0809.4/ว1875 ลง

วันที ่ 21  มถินุายน  2561

งบบุคลากร 2,796,830 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,796,830 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่อาหารเสริมนมใหแ้กโ่รงเรียนอนบุาลเทศบาต าบลแมอ่าย           

 (บา้นเดน่)  จ านวน  318,090  บาท   เปน็ไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  2561

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 10,199,840 บาท

ค่าวัสดุ 318,090 บาท

คา่อาหารเสริม (นม) 318,090 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานตามโครงการสง่เสริมนกัเรียน/นกัศกึษา

ท างานในชว่งปดิภาคเรียนฤดรู้อน  (ชว่ยปฎบิตังิานราชการตามนโยบายรัฐบาล) 

เชน่  คา่วัสดุ  คา่จ้าง  ฯลฯ  ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น  ดว่น

ที่สดุ  ที ่ มท  0803/ว897  ลงวันที ่ 6  พฤษภาคม  2558  เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  

หนา้ที่  49  ล าดบัที่ 5

เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการเปดิบา้นวชิาการ  เชน่ คา่วัสดุ  

คา่เงนิรางวัล  คา่จัดสถานที่แขง่ขัน  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่ถว้ยรางวัลการ

แขง่ขัน  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ ฯลฯ    เปน็ไปตามตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ.  2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  72  ล าดบัที่  5

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมนกัเรียน/นกัศกึษาท างานชว่งปดิเทอมภาคเรียนฤดรู้อน

(ชว่ยปฏบิตังิานราชการตามนโยบายของรัฐบาล)

70,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานตามโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาต ิ 

เชน่  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่จัดสถานที ่ คา่ของขวัญ  ของรางวัล             

 คา่วัสดุ  ฯลฯ   เปน็ไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559   เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  

หนา้ที่  53  ล าดบัที่  14

คา่ใชจ้่ายโครงการเปดิบา้นวชิาการ 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ 10,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 402,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างเหมาดแูลรักษาความสะอาด  ,คา่จ้างเหมาถา่ยเอกสาร,คา่

เชา่วัดมาตกุาราม,คา่จ้างเหมาบริการตา่ง  ฯลฯ

ค่าใชส้อย 1,613,530 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ



143
จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานตามโครงสง่เสริมและพัฒนาศกัยภาพ

เดก็และเยาวชน  เชน่  คา่จัดสถานที ่คา่พาหนะ  คา่วทิยากร  คา่วัสดอุุปกรณ์  

คา่ปาูยประชาสมัพันธ์  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  ฯลฯ   ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ.2557  หรือระเบยีบ  หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง  เปน็ไป

ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  

หนา้ที่ 52  ล าดบัที่ 13

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายบริหารสถานศกึษา 851,530 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการบริหาร

สถานศกึษา

1.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการอาหารกลางวัน  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนา

เดก็เลก็เทศบาลต าบลแมอ่าย (บา้นเดน่)  จ านวน  122,500.-บาท  เชน่  คา่จ้าง

เหมาประกอบอาหารกลางวัน  คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิ

รายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษา

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่  73   

ล าดบัที่ 6

2.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการอาหารกลางวัน  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนา

เดก็เลก็บา้นเอก  จ านวน  68,600.-บาท เชน่  คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน  คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี   

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่  73   ล าดบัที่ 6

เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการสง่เสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  เชน่ 

คา่วัสดุ  คา่เงนิรางวัล  คา่จัดสถานที่แขง่ขัน  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่ถว้ย

รางวัลการแขง่ขัน  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ ฯลฯ    เปน็ไปตามตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หนา้ที่ 54 ล าดบัที่ 18

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมและพัฒนาศกัยภาพเดก็และเยาวชน 20,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 40,000 บาท
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3.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารกลางวัน  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็แม่

อายหลวง  จ านวน  63,700.-บาท   เชน่  คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน  คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี       

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1  หนา้ที่  73   ล าดบัที่ 6 

4.เพือ่จ่ายเปน็คา่คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารกลางวัน   ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็

มงคลนมิติ  จ านวน  44,100.-บาท  เชน่  คา่จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  

คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี   

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1  หนา้ที่  73   ล าดบัที่ 6
5.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการอาหารกลางวัน  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนา

เดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน  63,700.-บาท  เชน่  คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน  คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี        

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561    หนา้ที่  73   ล าดบัที่ 6

6.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการอาหารกลางวัน  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนา

เดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน 235,200.-บาท  เชน่  คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน  คา่จัดซื้อวัสดเุพือ่ประกอบอาหารกลางวัน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไป

จัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี   

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่  73   ล าดบัที่ 6
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8.1.คา่หนงัสอืเรียน   คนละ 200  บาท/ป ี  รายละเอยีดดงันี้

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน  4,600  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แมอ่ายหลวง  จ านวน  800  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มงคลนมิติ  จ านวน 800 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน 2,000 บาท   

8.2.คา่เคร่ืองอุปกรณ์การเรียน  คนละ  200  บาท/ป ี  รายละเอยีดดงันี้

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน  4,600  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แมอ่ายหลวง  จ านวน  800  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มงคลนมิติ  จ านวน 800 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน 2,000 บาท

7.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการเงนิอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุคา่

จัดการเรียนการสอนของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ (รายหวั) จ านวน  207,400  บาท  

ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  จ านวน  6  ศนูย์  ใน

อัตราคนละ  1,700  บาท/ป ี ส าหรับเดก็อายุ  2-5  ป ี เพือ่จัดซื้อคา่สื่อการ

เรียนการสอน  วัสดกุารศกึษาและเคร่ืองเลน่เสริมพัฒนาการ  รายละเอยีดดงันี้  

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน  81,600  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แมอ่ายหลวง  จ านวน  22,100 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลแมอ่าย(บา้นเดน่) จ านวน 42,500 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นเอก  จ านวน 23,800 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มงคลนมิติ  จ านวน 15,300  บาท                              

   -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน 21,100  บาท                         

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิ

รายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษา

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 71 

ล าดบัที่ 4                                                                                      

8.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายในการด าเนนิโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการจัด

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็(ศพด.) จ านวน  46,330.-บาทใหแ้กศ่นูย์

พัฒนาเดก็เลก็ จ านวน  4  ศนูย์ ส าหรับเดก็อายุ 3 - 5  ป ี ดงันี้
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จ านวน

จ านวน

โครงการพัฒนาครูในสงักดัเทศบาลต าบลแมอ่าย 20,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาทรัพย์สนิ  ฯลฯ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่รับถา่ยโอนจาก

กรมพัฒนาชุมชน  ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ไดรั้บถา่ยโอนจากกรมการศาสนาและ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่เทศบาลต าบลแมอ่ายจัดตั้งเองและโรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลแมอ่าย  (บา้นเดน่) 

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาครูในสงักดัเทศบาลต าบล   

แมอ่าย  เชน่  คา่วัสดุ  คา่อุปกรณ์  คา่วทิยากร  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  ฯลฯ  

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและเขา้

รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ.2557  เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่  1  หนา้ที่  61  

ล าดบัที่  4

8.3.คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน  คนละ  300  บาท/ป ี รายละเอยีดดงันี้

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน  6,900  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แมอ่ายหลวง  จ านวน  1,200 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มงคลนมิติ  จ านวน 1,200 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน 3,000 บาท

8.4.คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   คนละ  430บาท/ป ี  

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอยแกว้  จ านวน  9,890  บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แมอ่ายหลวง  จ านวน  1,720 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มงคลนมิติ  จ านวน 1,720 บาท

  -ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน  จ านวน 4,300 บาท

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิ

รายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเปน็คา่ใชจ่่ายในการจัดการศกึษาในสถานศกึษา

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่ 5 

ล าดบัที่ 1
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รวม

จ านวน

ค่าวัสดุ 2,053,480 บาท

คา่อาหารเสริม (นม) 2,053,480 บาท

1. เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็       

 บา้นเอก จ านวน  26,830  บาท เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม  ฯลฯ เปน็ไปตาม

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19  

มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.

2561-2564)  เปลี่ยนแปลง คร้ัง 1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

2. เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็       

 แมอ่ายหลวง จ านวน  24,920  บาท เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม ฯลฯ  เปน็ไป

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 

19  มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี        

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1 /2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

3.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็

มงคลนมิติ จ านวน  17,250  บาท เชน่ จัดซื้ออาหารเสริมนม ฯลฯ  เปน็ไปตาม

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  

มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี             

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

6.พือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็ดอย

แกว้ จ านวน  91,980  บาท เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม  ฯลฯ  เปน็ไปตาม

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  

มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี            

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1 หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

4. เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็   

ชัยสถาน จ านวน 24,920  บาท เชน่ จัดซื้ออาหารเสริมนม ฯลฯ   ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  

2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3                                   

 5.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กศ่นูย์พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต าบลแมอ่าย(บา้นเดน่) จ านวน 47,910  บาท เชน่  จัดซื้ออาหาร          

เสริมนม ฯลฯ  เปน็ไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  

0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  

ล าดบัที่  3
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รวม

รวม

จ านวน

ครุภณัฑไ์ฟฟาูและวทิยุ

กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ 368,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 461,000 บาท

งบลงทุน 1,281,000 บาท

7.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นดอนชัย 

จ านวน  116,890 บาท  เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม  ฯลฯ  ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  

2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

8.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นสนัปาุเหยีว 

จ านวน 245,280 บาท เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม  ฯลฯ   ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  

2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

9. เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม  ใหแ้กโ่รงเรียนไทยรัฐวทิยา  

12 จ านวน  716,660  บาท  เชน่  จัดซื้ออาหารเสริมนม  ฯลฯ   ตามหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 19  มถินุายน  

2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

10.เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ่่ายโครงการอาหารเสริมนม ใหแ้กโ่รงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์ 30  จ านวน 740,840  บาท  เชน่ จัดซื้ออาหารเสริมนม ฯลฯ        

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ  ที ่ มท  0816.2/ว3274  ลงวันที ่ 

19  มถินุายน  2561  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี       

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  70  ล าดบัที่  3

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส าหรับตดิตั้งภายในอาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษา ความปลอดภยัทั่วไป  

จ านวน  16  เคร่ือง ๆละ  23,000  บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน 

 - มคีวามละเอยีดของภาพสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน่อ้ย

กวา่ 2,073,600 pixel 

 - ม ีframe rate ไมน่อ้ยกวา่ 25 ภาพตอ่วนิาท ี(frame per second) 
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 - สามารถสง่สญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เปน็อย่างนอ้ย 

 - สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดกีวา่ และ สามารถ ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 

(Power over Ethernet) ในชอ่งเดยีวกนัได ้

 - สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ไดเ้ปน็ อย่างนอ้ย 

 - มชีอ่งส าหรับบนัทกึขอ้มลูลงหนว่ยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 

Card หรือ Mini SD Card 

 - ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้ง หรือสามารถ 

Download จากเว็บไซตผู้์ผลติ 

 - ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัตอ่ผู้ใชง้าน 

 - ผู้ผลติตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 - ผู้ผลติตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มคีณุภาพ

ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ  

(ณ  วันที ่ 11  ตลุาคม  2560)  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี

(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2  หนา้ที่ 49  ล าดบัที่  15

 - ใชเ้ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับ

การบนัทกึภาพไดท้ัง้ กลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมตั ิ

 - มคีวามไวแสงนอ้ยสดุ ไมม่ากกวา่ 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 

และไมม่ากกวา่ 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 

 - มขีนาดตวัรับภาพ (Image Sensor)ไมน่อ้ยกวา่ 1/3 นิ้ว                              

    - มผีลตา่งคา่ความยาวโฟกสัต่ าสดุกบัคา่ความยาวโฟกสัสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 

4.5 มลิลเิมตร 

 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมตั ิ(Motion Detection) ได ้              

 - สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพที่มคีวามแตกตา่งของแสงมาก (Wide 

Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้

 - สามารถสง่สญัญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ย่างนอ้ย 2 แหลง่ 

 - ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
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จ านวน

จ านวนอุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย  (Network Video Recorder) 64,000 บาท

อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 17,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 

ขนาด 16 ชอ่ง  จ านวน  1  เคร่ือง ราคา 17,000 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน 

– มลีกัษณะการท างานไมน่อ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model 

- ม ีSwitching Capacity ไมน่อ้ยกวา่ 30 Gbps 

- รองรับ Mac Address ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 8,000 Mac Address 

- มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวา่ และ สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ 

IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอ่ง เดยีวกนัได้ จ านวนไมนอ้ยกวา่ 16 

ชอ่ง 

- มสีญัญาณไฟแสดงสถานะของการท างานชอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ยทกุชอ่ง

เปน็ไปตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปดิ (ณ  วันที ่ 11  ตลุาคม  2560)  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

แมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 49  

ล าดบัที่  15

อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอ่ง 

จ านวน  1  เคร่ือง  ราคา 64,000 บาท คณุลกัษณะพื้นฐาน 

- เปน็อุปกรณ์ที่ผลติมาเพือ่บนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปดิโดยเฉพาะ 

- สามารถบนัทกึและบบีอัดภาพไดต้ามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดกีวา่ 

- ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวา่ จ านวน ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

- สามารถบนัทกึภาพและสง่ภาพเพือ่แสดงผลที่ความละเอยีดของภาพสงูสดุไม่

นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไมน่อ้ยกวา่ 2,073,600 pixel 

- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP, SNMP" , RTSP 

ไดเ้ปน็อย่างนอ้ย 

 - มหีนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลูส าหรับกลอ้งวงจรปดิโดยเฉพาะ (Surveillance Hard 

Disk) ชนดิ SATA ขนาด ความจุรวมไมน่อ้ยกวา่ 16 TB 

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่ง 

 - สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้

 - ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้ง หรือสามารถ 

Download จากเว็บไซตผู้์ผลติ 
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จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

 - สามารถแสดงภาพที่บนัทกึจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิผ่านระบบเครือขา่ยได้ 

 - ผู้ผลติตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มคีณุภาพ

เปน็ไปตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปดิ (ณ  วันที ่ 11  ตลุาคม  2560)  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

แมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2  หนา้ที่ 

49  ล าดบัที่  15

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน จ านวน  1  หลงั  ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่29/62  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล    

แมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่ 1/2561  หนา้ที่ 74 ล าดบัที่ 7

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 820,000 บาท

อาคารตา่ง ๆ

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ 2,425,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 2,425,000 บาท

เงนิอดุหนุน 2,425,000 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

โครงการสร้างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ชัยสถาน 820,000 บาท

เคร่ืองตดัหญา้ 12,000 บาท

เพือ่จัดซื้อเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จักรยาน  จ านวน  1  เคร่ือง  รายละเอยีดดงันี้

1.เปน็เคร่ืองตดัหญา้แบบเข็น

2.เคร่ืองยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่  5  แรงมา้

3.ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลางของลอ้  ประมาณ  26  นิ้ว

4.รัศมตีดัหญา้ไดก้วา้งไมน่อ้ยกวา่  20  นิ้ว

5.ความจุถงัน้ ามนัเคร่ืองยนต ์ ไมน่อ้ยกวา่  1.50  ลติร

จัดซื้อตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ  มกราคม 2561  

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 49  ล าดบัที่  13

1.อุดหนนุโรงเรียนบา้นดอนชัย  ตั้งไว ้ 244,000.-บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิอุดหนนุ

ในการด าเนนิงานตามโครงการสนบัสนนุอาหารกลางวันใหแ้กเ่ดก็นกัเรียนใน

โรงเรียนบา้นดอนชัย   เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่ 78   

ล าดบัที่ 1
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2.อุดหนนุโรงเรียนบา้นสนัปาุเหยีว  ตั้งไว ้512,000 บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิอุดหนนุ

ในการด าเนนิงานตามโครงการสนบัสนนุอาหารกลางวันใหแ้กเ่ดก็นกัเรียนใน

โรงเรียนสนัปาุเหยีว  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561   หนา้ที่  79  

ล าดบัที่ 2                                                                                      

3.อุดหนนุโรงเรียนไทยรัฐวทิยา  12  ตั้งไว ้ 1,496,000.-บาท  เพือ่จ่ายเปน็   

เงนิอุดหนนุในการด าเนนิงานตามโครงการสนบัสนนุอาหารกลางวันใหแ้กเ่ดก็

นกัเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวทิยา  12 เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย      

วา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2559   เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่

1/2561  หนา้ที่ 67  ล าดบัที่ 3

5.เงนิอุดหนนุโรงเรียนบา้นดอนชัย ตั้งไว ้ 30,000.-บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการโครงการลกูเสอื-เนตรนารี(โครงการศนูย์ฯ)        

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี    

(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 69  ล าดบัที่  2

6.เงนิอุดหนนุโรงเรียนไทยรัฐวทิยา  12    ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการจัดการแขง่ขันกฬีานกัเรียนศนูย์พัฒนา

คณุภาพการศกึษาเวยีงมะลกิา(โครงการศนูย์)  เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น            

 พ.ศ. 2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)

เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 71  ล าดบัที่  9                                                 

 7.เงนิอุดหนนุกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน  ที ่ 334  ตั้งไว ้ 43,000  บาท  

เพือ่จ่ายเปน็เงนิอุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการการศกึษาตอ่ตา้นการใช้

ยาเสพตดิในเดก็นกัเรียน  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

อุดหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561   

หนา้ที่  80  ล าดบัที่ 1

4.เงนิอุดหนนุโรงเรียนบา้นสนัปาุเหยีว ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการแขง่ขันทกัษะวชิาการ  เพือ่พัฒนาสู่ความ

เปน็เลศิทางวชิาการ(โครงการศนูย์) เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย    

วา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2559  เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ  ฉบบัที่ 1  

หนา้ที่  70  ล าดบัที่  6 
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เพือ่จ่ายเปน็คา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรพนกังานเทศบาล  

เพือ่จ่ายเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลซึ่งมสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้น  

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 

ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง  

คา่เชา่บา้น 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 65,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจ้างใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน 15 อัตราโดย

ค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12  เดอืน  

งบด าเนนิงาน 365,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจ้างใหแ้กพ่นกังานจ้าง จ านวน  15 อัตรา  โดย

ค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 156,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้ก ่ลกูจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา

โดยค านวณ ตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน  

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,671,240 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

และหวัหนา้ฝุายบริหารงานสาธารณสขุ  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน  

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 225,480 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่าย

ไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน พร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน   

เงนิประจ าต าแหนง่ 60,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,238,720 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 3,716,440 บาท

งบบุคลากร 3,351,440 บาท

8.เงนิอุดหนนุโรงเรียนบา้นสนัปาุเหยีว  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการสง่เสริมศลิปะวัฒนธรรมพื้นเมอืง   

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี   

(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่  71  ล าดบัที่  9  

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,351,440 บาท
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จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ด าเนนิการโครงการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

ชุมชน เชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองดื่มและ

คา่ใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายใน

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557  ,

ตามพระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ

บา้นเมอืง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง การ

จัดการมลูฝอย พ.ศ.2560  ลงวันที ่ 18  ตลุาคม  2560 ,  หนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุ ที ่มท 0810.5/ ว 0263  ลงวันที ่ 16  มกราคม  

2561  และ  หนงัสอืกรมการปกครองทอ้งถิ่น  ดว่นที่สดุ ที ่มท 0810.5/ว 627  

ลงวันที ่ 7  มนีาคม 2561 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี     

(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิฉบบัที ่1 หนา้ที่  44 ล าดบัที่  6  

คา่ใชจ้่ายโครงการปอูงกนัและควบคมุโรคที่เกดิจากยุงเปน็พาหะ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการปอูงกนัและควบคมุโรคที่เกดิ

จากยุงเปน็พาหะ เชน่  คา่วัสด ุคา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองดื่ม 

และคา่ใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.

2557 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561 - 2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่  1/2561 หนา้ที่  76  ล าดบัที่ 2  

คา่ใชจ้่ายโครงการควบคมุและปอูงกนัโรคอุบตัใิหม่ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการควบคมุและปอูงกนัโรคอุบตัใิหม่ 

เชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองดื่ม และคา่ใชจ้่ายอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 เปน็ไปตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่

1/2561 หนา้ที่  77 ล าดบัที่ 3

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างเหมาบริการส ารวจจ านวนสนุขั และ แมว ในเขตเทศบาล

ต าบลแมอ่าย  คา่จ้างเหมาบริการ  ถา่ยเอกสาร  เย็บปกเขา้เลม่  และคา่จ้าง

เหมาบริการตา่งๆ ฯลฯ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 30,000 บาท

ค่าใชส้อย 240,000 บาท
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เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์เชน่ แผ่นหรือจานบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู

ตลบัผงหมกึ กระดาษตอ่เนื่อง ฯลฯ  

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุฬีา เชน่ สเปรย์ซลิโิคนหลอ่ลื่น ฯลฯ  

วัสดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่เชน่ ฟลิม์ กระดาษโปสเตอร์ พูก่นั ส ี

ปาูยผ้า ปาูยไวนลิ แผ่นพับ เทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ  

วัสดกุฬีา 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เชน่ ถงุขยะ ไมก้วาด ถงัขยะ ฯลฯ   

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ สิ่งพมิพต์า่ง 

ๆ แผงกั้นหอ้ง ฯลฯ   

วัสดงุานบา้นงานครัว 10,000 บาท

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

วัสดสุ านกังาน 20,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมวัสดแุละทรัพย์สนิอื่น ฯลฯ รายจ่ายเพือ่

ซอ่มแซมบ ารุงรักษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ฯลฯ  

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล

ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง เชน่ คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พักคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

หรือคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เชน่คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ   

คา่ใชจ้่ายโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพษิสนุขับา้ เชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งพร้อม

เคร่ืองดื่ม และคา่ใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิ่น 

พ.ศ.2557 , ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สดุ ที ่มท 0810.5/ ว 0120 

ลงวันที ่12  มกราคม  2560  , หนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

ดว่นที่สดุ ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สงิหาคม 2560 และหนงัสอืกรมการ

ปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561 

เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2561 หนา้ที่ 75  ล าดบัที่ 1 
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เงนิอุดหนนุเอกชน

เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุให้

คณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการชุมชน  จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุ

380,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 380,000 บาท

เงนิอดุหนุน 380,000 บาท

วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์เชน่ น้ ายาก าจัดกลิ่น   

น้ ายาฆา่แมลงวัน วัคซนี ทรายเคมฟีอส  วัคซนี  เข็ม ไซร่ิง ฯลฯ   

งบด าเนนิงาน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 480,000 บาท

1.เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการชุมชน  จัดท าโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ จ านวน 19 หมู่บา้นตั้งไว ้

380,000 บาท  ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นที่สดุ ที ่มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันที ่ 31  สงิหาคม  2560  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลแมอ่ายสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิฉบบัที่ 2 หนา้  37 ล าดบัที่ 1   

1.1เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอยแกว้ หมู่ที ่1 ต าบลแมอ่าย  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.2 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนชัยใต ้หมู่ที ่2 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.3 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นดอนชัยเหนอื  หมู่ที ่3 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท
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1.4 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหมปู่แุช่ หมู่ที ่4 ต าบลแมอ่าย  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.5 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแมอ่ายหลวง หมู่ที ่5 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.6 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโหง้หนอ้ย หมู่ที ่6 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.7 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโหง้หลวง หมู่ที ่7 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท

1.8 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโฮ้ง หมู่ที ่8 ต าบลแมอ่าย  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.9 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแมแ่หลง หมู่ที ่10 ต าบลแมอ่าย  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.10 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นแมแ่หลงหลวง หมู่ที ่11 ต าบลแม่

อาย  จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.11 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปาุบง หมู่ที ่2 ต าบลมะลกิา  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท
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1.12 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสนัตน้มว่ง หมู่ที ่3 ต าบลมะลกิา  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

 1.13 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสนัปาุเหยีว หมู่ที ่4 ต าบลมะลกิา  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.14  เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสนัผักหละ หมู่ที ่5 ต าบลมะลกิา  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท

1.19 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นมงคลนมิติ หมู่ที ่10 ต าบลมะลกิา  

จัดท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.15 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสนัโคง้ หมู่ที ่6 ต าบลมะลกิา  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.16 เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นชัยสถาน หมู่ที ่7 ต าบลมะลกิา  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.17  เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเอก หมู่ที ่8 ต าบลมะลกิา  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท   

1.18   เงนิอุดหนนุส าหรับด าเนนิการตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปาุบงใต้ หมู่ที ่9 ต าบลมะลกิา  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ  อย่างนอ้ย 3 โครงการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 20,000 บาท
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เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้าง

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อและจัดจ้างคณะกรรมการตรวจ

การจ้างและผู้ควบคมุงานกอ่สร้างของอปท.

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 160,000 บาท

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้างจ านวน 2 อัตรา       

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 

งบด าเนนิงาน 991,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจ้างใหแ้กพ่นกังานจ้างจ านวน 2 อัตรา           

 โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน พร้อมทัง้ปรับปรุงคา่จ้าง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างใหแ้กล่กูจ้างประจ าจ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่

เกนิ 12 เดอืนพร้อมทัง้เงนิปรับปรุงคา่จ้างประจ า

คา่จ้างพนกังานจ้าง 216,000 บาท

  เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการกองชา่งจ านวน 1 อัตรา          

โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน 

คา่จ้างลกูจ้างประจ า 240,480 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนเทา่กบัอัตราเงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการ

กองชา่งและเพือ่จ่ายเปน็เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

สามญัจ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไมเ่กนิ 12 เดอืน 

เงนิประจ าต าแหนง่ 67,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสามญัจ านวน 3 อัตรา โดยค านวณ

ตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืนพร้อมทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,085,970 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,471,090 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,076,970 บาท

งบบุคลากร 2,085,970 บาท
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เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อดนิลกูรังหนิคลกุ ยางมะตอย  ปนูซเีมนต ์ทราย หนิ เหลก็ 

ไม ้กระเบื้อง สวา่นไฟฟาู  ตลบัเมตร ไขควง  ฯลฯ

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดไุฟฟาูและวทิยุเชน่หลอดไฟฟาู,บาลาทส์,สายไฟฟาูพร้อมขา 

ฯลฯ

วัสดกุอ่สร้าง 202,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังานเชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ สิ่งพมิพต์า่ง 

ๆ แผงกั้นหอ้ง ฯลฯ 

วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 195,000 บาท

ค่าวัสดุ 567,000 บาท

วัสดสุ านกังาน 50,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 135,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมวัสดแุละทรัพย์สนิอื่นๆฯลฯ

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล

ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้าง เชน่ พาหนะ คา่เชา่ที่พัก คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ฯลฯ

3.คา่จ้างเหมาถา่ยเอกสารแบบแปลนโครงการกอ่สร้าง

คา่ถา่ยแบบพมิพเ์ขยีว แผนที่คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้เลม่

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ จ านวน  20,000 บาท

4. คา่จ้างเหมารังวัดที่ดนิสาธารณะประโยชน์ ฯลฯในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย

จ านวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 105,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและลกูจ้างประจ า

ค่าใชส้อย 260,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลซึ่งมสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้น 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 40,000 บาท

คา่เชา่บา้น 40,000 บาท

1.คา่จ้างเหมาก าจัดวัชพชืสิ่งปฏกิลูในล าน้ าล าคลอง 

ล าเหมอืงสาธารณประโยชนแ์ละรางระบายน้ า ฯลฯในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย

จ านวนเงนิ   50,000 บาท                                                                  

 2.คา่จ้างเหมาบริการ จัดท าสิ่งของ ปาูย เอกสารประชาสมัพันธต์า่งๆคา่จ้าง

เหมาบริการตกแตง่สวน สาธารณะ 

จ านวน 15,000บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  60 (หนา้ประปา) หมู่ที่  8  

ต าบลมะลกิา

30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  60                  

 (หนา้ประปา) หมู่ที ่ 8  ต าบลมะลกิา หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  

38  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่  26 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่   2  หนา้ที่ 27   ล าดบัที่ 52

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  49  หมู่ที่  4  ต าบลมะลกิา 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  49            

หมู่ที ่  4   ต าบลมะลกิา    หนา    0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่   80 

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  20 /62

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลงฉบบัที่  2  หนา้ที่ 18  ล าดบัที่ 30             

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 6,553,200 บาท

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งานไฟฟา้ถนน 6,553,200 บาท

งบลงทุน 6,553,200 บาท

คา่ไฟฟาู 4,000 บาท

คา่ไฟฟาูบริเวณฝายกลางบา้นหมู่ที ่7 ต.แมอ่าย  เพือ่จ่ายเปน็คา่ไฟฟาูบริเวณ

ฝายกลางบา้น หมู่ที ่7 

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึ แผ่นหรือจานบนัทกึขอ้มลู เทป

บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึกระดาษตอ่เนื่อง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค 4,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่เชน่ ฟลิม์ กระดาษโปสเตอร์ พูก่นั ส ี

เทปบนัทกึเสยีงปาูยผ้า

วัสดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เชน่ น้ ามนัดเีซล น้ ามนัหลอ่ลื่น ฯลฯ 

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่เชน่แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวั

เทยีน ฯลฯ 

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 30,000 บาท

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างคลองสง่น้ าค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 35/4  หมู่ที่  6  ต าบลแมอ่าย 437,500 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างคลองสง่น้ าค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 35/4  หมู่ที ่ 6  

ต าบลแมอ่าย    กวา้ง  1.00  เมตร  ยาว 120  เมตร  ลกึเฉลี่ย  1.00  เมตร    

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  12/62

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่ 1/2561  หนา้ที่  23  ล าดบัที่ 16    

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  52 (บา้นอา้ยกานซอ่มรถ)  หมู่ที่  5 

 ต าบลแมอ่าย

350,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  52 (บา้นอา้ยกาน

ซอ่มรถ)  หมู่ที ่ 5  ต าบลแมอ่าย ขนาดกวา้ง  1.20  เมตร  ยาว 100  เมตร  

หนา  0.12  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  11 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 18  ล าดบัที่ 11

              

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9  หมู่ที่  11  ต าบลแมอ่าย 450,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9   หมู่ที ่ 11  

ต าบลแมอ่าย   หนา  0.15   เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  750   ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่ 18 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 39  ล าดบัที่ 32           

          

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล 58/3  หมู่ที่ 8 ต าบลมะลกิา 162,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล 58/3  หมู่ที ่8 

ต าบลมะลกิา  หนา 0.15  เมตร     หรือพื้นทไีมน่อ้ยกวา่  200  ตารางเมตร 

พร้อมกอ่สร้างก าแพงกนัดนิ   สงู  0.60 - 0.70   เมตร หนา   0.15   เมตร   

ยาว   21  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย   ที ่ 27/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)    เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง   ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 25  ล าดบัที่ 47
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล  ซอย 20(ขา้งวัดดอนชัย) หมู่ที่ 2  ต าบลแมอ่าย 199,200 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล  ซอย 20  (ขา้งวัดดอนชัย)    

หมู่ที ่2  ต าบลแมอ่าย  กวา้ง 4 เมตรยาว 83  เมตร หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่  332 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย                  

 ที ่ 4 /62          

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่ 12  ล าดบัที่ 6

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/1A หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย          

(หนา้บา้นนายเลศิ  บญุมี)

57,600 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  32/1A     หมู่ที ่ 10  

ต าบลแมอ่าย (หนา้บา้นนายเลศิ บญุม)ี กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  24.00เมตร  

หนา0.15 เมตรพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  96  ตารางเมตร     ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลแมอ่าย   ที ่  17 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  36  ล าดบัที่ 29

   

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  44/1 (ขา้งวัดบา้นใหมปู่แุช่) หมู่ที่  4     

ต าบลแมอ่าย

63,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  44/1 (ขา้งวัดบา้นใหมปูุ่

แช่) หมู่ที ่ 4  ต าบลแมอ่าย หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  105  

ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย   ที ่  9 /62  

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 11  ล าดบัที่ 12

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมขึ้นรูปถนนถนนเทศบาลซอย  75 หมู่ที่  7  ต าบลมะลกิา 394,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมขึ้นรูปถนนถนนเทศบาลซอย  75  

หมู่ที ่ 7  ต าบลมะลกิา ขนาดกวา้ง 3.50  เมตร  ยาว  140  เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่  490  ตารางเมตร พร้อมขึ้นรูปถนน พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแนน่        

 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่   25 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2  หนา้ที่ 23  ล าดบัที่ 42
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A  หมู่ที่ 8  ต าบลแมอ่าย 126,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A  หมู่ที ่8  ต าบล    

แมอ่าย   กวา้ง 3 เมตรยาว70  เมตร หนา  0.15   เมตร   พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่   

210  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  16 /62  

     - เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

    - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่  31 ล าดบัที่ 24

       

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  4/4 หมู่ที่  1 ต าบลแมอ่าย  เชื่อมหมู่ที่  2  

ต าบลแมอ่าย

240,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  4/4 หมู่ที ่ 1 ต าบล     

แมอ่าย  เชื่อมหมู่ที ่ 2  ต าบลแมอ่ายขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  100  

เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  400  ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่    3/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496- เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  

7  ล าดบัที่ 1 

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  64 หมู่ที่ 3  ต าบลมะลกิา 240,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  64 หมู่ที ่3 ต าบล        

 มะลกิา กวา้ง   4 เมตร   ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ย

กวา่  400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  19 /62       

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 44  ล าดบัที่ 37 

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  56/7 (หอเจ้าบา้น)หมู่ที่  8  ต าบลแมอ่าย 130,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  56/7 (หอเจ้าบา้น)     

หมู่ที ่  8  ต าบลแมอ่าย   ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  37  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  148  ตารางเมตร  พร้อมร้ือถอนถนนเดมิ

ขนาดกวา้ง   3.00  เมตร  ยาว   37   เมตร   หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่  111   ตารางเมตร   พร้อมขนทิ้งและขยายผิวจราจรค.ส.ล. หนา  

0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  20  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลแมอ่าย  ที ่ 15/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 15 ล าดบัที่ 21
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย 42/1  หมู่ที่  4 

 ต าบลแมอ่าย (ปาูทองดี)

107,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู   พร้อมฝาปดิถนนเทศบาล

ซอย  42/1 หมู่ที ่ 4  ต าบลแมอ่าย (ปาูทองดี) ขนาดกวา้ง 0.30  เมตร            

ยาว  49  เมตร ลกึฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร  พร้อมขยายผิวจราจรถนนค.ส.ล. 

หนา   0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  15 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่   7 /62  

    - เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

    - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)   

เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 10  ล าดบัที่ 10

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล  ซอย  39/12  หมู่ที่  9  ต าบลมะลกิา 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย    39/12       

หมู่ที ่9  ต าบลมะลกิา   ขนาดกวา้ง  0.30 เมตร  ยาว  150  เมตร                 

 ลกึเฉลี่ย  0.30-0.80  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่ 28 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564)       

เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง   ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 26  ล าดบัที่  49  

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  6/A หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  6/A หมู่ที ่ 1  

ต าบลแมอ่ายขนาด 0.25 เมตร  ยาว 100  เมตร  ลกึเฉลี่ย  0.30-0.80 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่  2/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 6  ล าดบัที่  2              

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  57 หมู่ที่  6  ต าบลมะลกิา 495,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  57            

หมู่ที ่ 6 ต าบลมะลกิา  ขนาดกวา้ง0.30 เมตร  ยาว   165 เมตร  ลกึเฉลี่ย  

0.30-0.80  เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  275  ตาราง

เมตร    ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่   24/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 22  ล าดบัที่ 39
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างราวกนัตกถนนเทศบาลซอย 30 หมู่ที่ 3  ต าบลแมอ่าย 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างราวกนัตก ถนนเทศบาลซอย  30  หมู่ที ่3             

ต าบลแมอ่าย สงู  0.80-1.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลแมอ่าย  ที ่  5 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2หนา้ที่ 8  ล าดบัที่ 9 

กอ่สร้างราวกนัตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1  ต าบลแมอ่าย 46,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างราวกนัตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ)   

หมู่ที ่1  ต าบลแมอ่าย  สงูเฉลี่ย 0.80-1.00  เมตร  ยาว  46  เมตร         

พร้อมตดิตั้ง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่ 1/62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 6  ล าดบัที่ 1  

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตวัยู  พร้อมฝาปดิ ถนนเทศบาลซอย  69  หมู่ที่  4  

ต าบลมะลกิา(ขา้งบา้นนายศรีนวล  ค าภรีะ)

160,600 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 69  หมู่ที ่  4  

ต าบลมะลกิา    (ขา้งบา้นนายศรีนวล  ค าภรีะ)กวา้ง  0.30  เมตร  ยาว  73  

เมตร  ลกึเฉลี่ย  0.30-0.80  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย         

ที ่ 21/62       

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 48 ล าดบัที่ 40  

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  40 หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย 148,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย  40 หมู่ที ่ 4  

ต าบลแมอ่าย  ขนาดกวา้ง  0.30  เมตร  ยาว  74  เมตร  ลกึเฉลี่ย  0.30-0.80  

เมตร  พร้อมร้ือถอนรางเดมิ   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย ที ่  8/62     

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 11  ล าดบัที่ 11 
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จ านวน

จ านวน

จ านวนกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  53  (ขา้งบา้นนายพัฒ  ดวงใจ) 

หมู่ที่  5  ต าบลมะลกิา

150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  53  (ขา้ง

บา้นนายพัฒ  ดวงใจ) หมู่ที ่ 5  ต าบลมะลกิา  ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง   1.20  

เมตร   จ านวน   6   ทอ่น    2 แถว  พร้อมหชูา้ง  2   ขา้ง  พร้อมเทคอนกรีต

หลงัทอ่ระบายน้ า พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  50 ตารางเมตร    ตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลแมอ่าย  ที ่   22 /62

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่   2  หนา้ที่ 22  ล าดบัที่ 38  

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแมอ่าย 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  50/2       

หมู่ที ่ 5  ต าบลแมอ่าย ขุดร้ือถอนถนน ค.ส.ล. ขนาด 16  ตารางเมตร และทบุ

ร้ือทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. พร้อมกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศนูย์กลาง  0.80  เมตร  จ านวน  5  ทอ่น พร้อมกอ่สร้างหชูา้ง ค.ส.ล. 

ทัง้ 2  ขา้ง เทคอนกรีตหลงัทอ่ระบายน้ าพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  16  ตารางเมตร    

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่  10 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 12  ล าดบัที่ 15 

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อมหชูา้ง ค.ส.ล. 2 ขา้ง ถนนเทศบาลซอย 29/1

 หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. พร้อมหชูา้งค.ส.ล.  

2   ขา้ง ถนนเทศบาลซอย   29/1   หมู่ที ่  7   ต าบลแมอ่าย  

ทอ่ระบายน้ าขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.60เมตร จ านวน   5   ทอ่น  

พร้อมหชูา้งค.ส.ล   2  ขา้ง พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย   ที ่  13 /62      

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 หนา้ที่ 14  ล าดบัที่ 20
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 1,387,300 บาท

ปรับปรุงซอ่มแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลกิา 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ปรับปรุงซอ่มแซมสะพานค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53           

หมู่ที ่ 5  ต าบลมะลกิา  กอ่สร้างราวกนัตกสงู 0.60-0.80  เมตร  ยาว  16  

เมตร  พร้อมเสาหลกัมา้ลาย 16  ตน้  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่ายที่  

23 /62 

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิและ

เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่   2  หนา้ที่   21  ล าดบัที่ 35

กอ่สร้างเสริมไหลท่างเปน็ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ต าบลแมอ่าย 132,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างเสริมไหลท่างเปน็ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  39          

หมู่ที ่ 7  ต าบลแมอ่าย หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่   220  ตาราง

เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแมอ่าย    ที ่  14 /62       

     - เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

    - เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี

(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  30  ล าดบัที่ 23

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมหชูา้ง 2 ขา้ง  ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ที่  3  

ต าบลแมอ่าย

100,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมหชูา้ง 2 ขา้ง              

ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ที ่ 3  ต าบลแมอ่าย ทอ่ระบายน้ าขนาด

เสน้ผ่าศนูย์กลาง   0.60  เมตร  จ านวน  5  ทอ่น    พร้อมหชูา้ง   2   ขา้ง   

ยาว    13   เมตร พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลแมอ่าย  ที ่   6 /62      

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496

- เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ

และเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หนา้ที่ 9  ล าดบัที่ 10 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวัสดเุคร่ืองแตง่กาย 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่สิ่งของเคร่ืองใชต้า่งๆ เชน่ รองเทา้ ถงุมอื  หมวก ชุดพน่หมอก

ควัน ฯลฯ  

วัสดกุารเกษตร 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุารเกษตรเชน่ สารเคมปีอูงกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว์ 

ปุย๋พันธุไ์ม ้ฯลฯ    

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 250,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่นเชน่ น้ ามนัดเีซล น้ ามนัหลอ่ลื่น ฯลฯ   

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน          

 หวัเทยีน ฯลฯ   

วัสดกุอ่สร้าง 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุอ่สร้างตา่งๆ เชน่ปนูซเีมนต ์หนิ ดนิ ทราย เหลก็ ไม ้ฯลฯ    

วัสดงุานบา้นงานครัว 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เชน่ ถงุขยะ ไมก้วาด ถงัขยะ ฯลฯ   

คา่จ้างเหมาดแูลรักษาความสะอาดฌาปนสถาน , คา่จ้างเหมาดแูลรักษา   

ตน้ไม ้ , คา่จ้างเหมาก าจัดวัชพชืและปรับปรุงสขุาภบิาลบอ่ขยะ , คา่จ้างเหมา

ก าจัดขยะ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ 580,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 1,350,000 บาท

งบด าเนนิงาน 1,930,000 บาท

ค่าใชส้อย 1,350,000 บาท

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,930,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสริมอาชพีใหก้ลุ่มตา่งๆ ในเขตเทศบาล 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการสง่เสริมอาชพีใหก้ลุ่มอาชพี

ตา่งๆ ในเขตเทศบาล  กจิกรรมการฝึกอบรมอาชพี  การทศันศกึษาดงูาน ฯลฯ

เชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงนิ

รายได ้เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น           

พ.ศ. 2557 หรือระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนา  

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ที่ 87 ล าดบัที่ 2

2. คา่ใชจ้่ายโครงการเฉลมิพระเกยีรตวิันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง

เจ้าสริิกติิ์พระบรมราชนินีาถ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการเฉลมิพระเกยีรตวิันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์พระบรมราชนินีาถ เชน่ คา่จัดสถานที่

คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่เคร่ืองสกัการะ คา่พลุ ดอกไมไ้ฟ ฯลฯ  เปน็ไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงานการจัดการ

แขง่ขันกฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี         

(พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ที่ 90   ล าดบัที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 50,000 บาท

1. คา่ใชจ้่ายโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกรู  จ านวน  30,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิการโครงการเฉลมิพระเกยีรติ วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เชน่  คา่จัดสถานที ่คา่อาหาร

และเคร่ืองดื่ม  คา่เคร่ืองสกัการะ คา่พลุ ดอกไมไ้ฟ ฯลฯ เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงานการจัดการแขง่ขัน

กฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี (พ.ศ. 2561 – 

2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่ 62 ล าดบัที่ 1

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 100,000 บาท

งบด าเนนิงาน 100,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการใชจ้่ายเงนิในการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการแขง่ขันกฬีาระหวา่งองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นหรือภายในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรือการจัดการแขง่ขันกฬีา

นกัเรียน  เยาวชน  หรือประชาชน และคา่ใชจ้่ายส าหรับการจัดสง่นกักฬีาหรือ

นกักรีฑาเขา้ร่วมการแขง่ขันภายในและภายนอกอ าเภอ   เชน่  คา่พาหนะ

เดนิทาง  คา่เบี้ยเลี้ยง  คา่เชา่ที่พัก  คา่อุปกรณ์  คา่ตอบแทนเจ้าหนา้ที่ควบคมุ

และผู้ฝึกสอน  ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที่  96  ล าดบัที่  3

คา่ใชจ้่ายโครงการจัดท ากจิกรรมกฬีาเพือ่มวลชน(Challenge Day) 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการจัดกจิกรรมกฬีาเพือ่มวลชน 

(Challenge Day) เชน่  คา่วัสดุ  คา่อุปกรณ์  ปาูประชาสมัพันธ์   ฯลฯ   เปน็ไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การ

จัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี

(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที่  92  ล าดบัที่  2

คา่ใชจ้่ายโครงการแขง่ขันกฬีาประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 บาท

เพือ่เปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการจัดการแขง่ขันกฬีาประชาชน  เชน่

คา่วัสดุ  คา่เงนิรางวัล  คา่จัดสถานที่แขง่ขัน  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่ถว้ย

รางวัลการแขง่ขัน  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ ฯลฯ  เปน็ไปตามตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี                      

(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที่  96  ล าดบัที่  1

ค่าใชส้อย 90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 90,000 บาท

งบด าเนนิงาน 90,000 บาท



172

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีย่ีเปง็ 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการประเพณีย่ีเปง็  เชน่  คา่จัดสถานที ่ 

คา่ของขวัญ  ของรางวัล  เงนิรางวัลการประกวด  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  

ฯลฯ   เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัด

งาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย

สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หนา้ที่  91  ล าดบัที่  2  

คา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีถวายเทยีนพรรษาและอาสาฬหบชูา 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการประเพณีถวายเทยีนพรรษาและ

อาสาฬหบชูา  เชน่  คา่วัสดุ  ขี้ผ้ึง  คา่เคร่ืองจตปุจัจัยไทยทาน  คา่จัดสถานที ่ 

ฯลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัด

งาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559   เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      

แมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที่  91  ล าดบัที่  3  

คา่ใชจ้่ายโครงการประกวดแขง่ขันสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการประกวดแขง่ขันสวดมนตห์มู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย   เชน่  คา่วัสด ุฯลฯ  เปน็ไปตามตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ.  2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

หนา้ที่  93  ล าดบัที่  6

คา่ใชจ้่ายโครงการตั้งธรรมหลวงเทศนม์หาชาติ 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการตั้งธรรมหลวงเทศนม์หาชาต ิเชน่  

คา่วัสดุ  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม  คา่เคร่ืองจตปุจัจัยไทยทาน  คา่จัดสถานที ่ 

คา่ปาูยประชาสมัพันธฯ์ลฯ  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

เบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หนา้ที่  92  ล าดบัที่  3

ค่าใชส้อย 205,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 215,000 บาท

งบด าเนนิงาน 205,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการสง่เสริมประเพณีสงกรานต ์ ประจ าป ี 

2562  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย

สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1  หนา้ที่ 64  ล าดบัที่ 3

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย 10,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 10,000 บาท

เงนิอดุหนุน 10,000 บาท

คา่ใชจ้่ายโครงการสวดมนตว์ันพระฟังธรรมะช าระใจ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการสวดมนตว์ันพระฟังธรรมะช าระใจ   

เชน่  คา่วัสดฯุลฯ   เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559 เปน็ไปตามแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หนา้ที่  91  ล าดบัที่  6

คา่ใชจ้่ายโครงการสรงน้ าพระนางมะลกิา 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการพธิสีรงน้ าพระนางมะลกิา  เชน่    

คา่วัสดฯุลฯ   เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

แมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง  หนา้ที่  38  ล าดบัที่  2

คา่ใชจ้่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการงานประเพณีสงกรานต ์ เชน่       

คา่จัดสถานที ่ คา่ตกแตง่รถสรงน้ าพระ  คา่ของขวัญของรางวัล  เงนิรางวัล  

การประกวด  คา่วัสดุ  คา่ตอบแทนวงดนตรี  ฯลฯ   เปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ.  2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2  หนา้ที่  96   ล าดบัที่  3 
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เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการอนรัุกษเ์มลด็พันธุพ์ชื

เศรษฐกจิ  กจิกรรมการฝึกอบรม การทศันศกึษาดงูานฯลฯ เชน่  คา่อาหาร     

  คา่วัสดุ  อุปกรณ์  คา่ตอบแทนวทิยากร  และคา่ใชจ้่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ 

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการ

เขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2557  หรือ

ระเบยีบ หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย

สี่ป ี     (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ที่ 88 ล าดบัที่ 2

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการโครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ศนูย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  เพือ่เปน็การ

สนบัสนนุการด าเนนิของศนูย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบล ฯลฯเชน่ คา่วัสดุ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ   

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการ

เขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2557 หรือ

ระเบยีบ หนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่าย

สี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1/2561 หนา้ที่  61 ล าดบัที่ 1

คา่ใชจ้่ายโครงการอนรัุกษเ์มลด็พันธุพ์ชืเศรษฐกจิ 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้่ายโครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานศนูย์บริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

20,000 บาท

งบด าเนนิงาน 80,000 บาท

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงนิ

อุดหนนุในการด าเนนิการตามโครงการมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั  คร้ังที ่ 43  

ประจ าป ี 2562  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนนุของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2559  เปน็ไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

แมอ่ายสี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง  คร้ังที ่1/2561  หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  2
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร 80,000 บาท

เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมอ่าย 10,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 10,000 บาท

เงนิอดุหนุน 10,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 10,000 บาท
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จ านวนวัสดสุ านกังาน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดสุ านกังาน เชน่  กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ สิ่งพมิพ์

ตา่งๆ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน น้ าแข็ง  ฯลฯ   

เพือ่จ่ายเปน็คา่บ ารงรัุกษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑท์ี่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง ทรัพย์สนิ

อื่น ๆ เชน่ ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑเ์คร่ืองก าเนดิไฟฟาู ครุภณัฑโ์รงงาน ฯลฯ   

ค่าวัสดุ 705,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จ้างเหมาบริการฆา่สตัว์ และช าแหละเนื้อสตัว ์ จ้างเหมาบริการ

ตรวจสอบคณุภาพน้ า  ฯลฯ   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 150,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 500,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาล  และพนกังานจ้าง     

ค่าใชส้อย 650,000 บาท

ค่าตอบแทน 150,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิพิม่การครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจ้าง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้

ไมเ่กนิ 12 เดอืน

งบด าเนนิงาน 2,225,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานจ้าง  โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้มเ่กนิ 12 เดอืน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 108,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,282,200 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,174,200 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ 3,507,200 บาท

งบบุคลากร 1,282,200 บาท

วัสดกุารเกษตร 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการสง่เสริมการผลติปุย๋อนิทรีย์ชวีภาพ ปุย๋จุลนิทรีย์

ชวีภาพ หรือคา่ใชจ้่ายในการจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใชต้า่ง  ๆเชน่ สารเคมปีอูงกนั

และก าจัดศตัรูพชืและสตัว์ พันธส์ตัวป์กีและสตัวน์้ า ปุย๋ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
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เพือ่จ่ายเปน็คา่น้ าประปาในโรงฆา่สตัว์ อาคารสถานที่ในโรงฆา่สตัว ์ฯลฯ    

เพือ่จ่ายเปน็คา่กระแสไฟฟาูในโรงฆา่สตัวแ์ละที่สาธารณะ ฯลฯ     

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 270,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 720,000 บาท

คา่ไฟฟาู 450,000 บาท

วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลกูบอลดบัเพลงิ  ฯลฯ    

วัสดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่  แผ่นหรือจานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึ

ขอ้มลู   ตลบัผงหมกึ   ฯลฯ    

วัสดเุคร่ืองแตง่กาย 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใชต้า่งๆเชน่ รองเทา้บูท๊ ถงุมอื หมวก ผ้ากนั

เปื้อนผ้าปดิจมกู  ฯลฯ     

วัสดกุารเกษตร 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดกุารเกษตร  เชน่ ปุย๋ พันธุพ์ชื  ยาปอูงกนัและก าจัดศตัรูพชื

และสตัว์  จอบ วัสดเุพาะช า ฯลฯ    

วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อวัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่ คลอรีน น้ ายาก าจัด

กลิ่น น้ ายาฆา่เชื้อโรค ฯลฯ   

วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เชน่ กา๊ซเชื้อเพลงิ น้ ามนัดเีซล น้ ามนั

เบนซนิ  น้ ามนัหลอ่ลื่น ฯลฯ   

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอร่ี หวัเทยีน  ฯลฯ    

วัสดกุอ่สร้าง 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดซื้อวัสดกุอ่สร้างส าหรับซอ่มแซมสิ่งกอ่สร้างตา่ง ๆ ในโรง    

ฆา่สตัว์ ใหอ้ยู่ในสภาพด ี เชน่  ส ีกระเบื้อง กอ๊กน้ า สายสง่น้ า ลกูบดิประตู ทอ่

ขนาดตา่ง ๆ อฐิ หนิ ดนิ ทราย ไม ้ทนิเนอร์ ปนูซเีมนต ์ฯลฯ     

วัสดงุานบา้นงานครัว 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว เชน่ มดี ถงุพลาสตกิ  ถงุขยะ  ไมก้วาด    

ถงัขยะ  ผงซกัฟอก ตะกร้า ฯลฯ   

วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดไุฟฟาูและวทิยุ เชน่  สายไฟฟาู หลอดไฟฟาู ปลั๊กไฟฟาู  

สวติซไ์ฟฟาู ตลบัโทรศพัท์ สายโทรศพัท์ กร่ิงโทรศพัท์ ฯลฯ    



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

120,000

795,740

5,000

348,000

414,000

1,500,000

440,000

15,546,000

852,000

807,538

3,100,000

42,516

180,000 180,000

1,555,200 1,555,200

207,360 207,360

แผนงานแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

คา่ช าระดอกเบี้ย 120,000

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 348,000

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 15,546,000

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 795,740

งบกลาง

เงนิชว่ยพเิศษ 5,000

คา่ช าระหนี้เงนิตน้ 1,500,000

เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 414,000

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 440,000

ส ารองจา่ย 807,538

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

(กบท.)

852,000

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผู้รับบ านาญ

 (ชคบ.)
42,516

เบี้ยยังชพีคนพกิาร 3,100,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ

บุคลากร

เงนิเดอืน 

(ฝ่าย

การเมือง)

นันทนาการ

รวมแผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

เงนิเดอืน 

(ฝ่าย

การเมือง)

180,000 180,000

1,174,200 216,000 1,671,240 1,418,160 7,691,760

67,200 242,400 376,800

108,000 24,000 156,000 100,800 721,380

1,471,090 1,238,720 6,447,096 14,089,246

151,200

240,480 225,480 739,260 1,434,420

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

40,000 5,000 60,000 145,000

1,800 1,800

50,000 130,000 190,000

40,000 30,000 158,000 228,000

150,000 30,000 30,000 70,000 315,000

500,000 1,455,000 30,000 488,000 2,875,000

50,000 50,000 100,000

เงนิเดอืนพนักงาน 4,667,860

นันทนาการ ภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงนิเดอืน 

(ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,505,520 1,706,640

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจา้ง

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิวทิยฐานะ

เงนิประจ าต าแหนง่

151,200

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 229,200

202,740 129,840

30,000 10,000

เงนิชว่ยเหลอืบุตร

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอก

เวลาราชการ
5,000 30,000

10,000

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรอง

และพธิกีาร

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 402,000

แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

งบ

บุคลากร

งบ

ด าเนนิงาน

ค่าใช้สอย

คา่เชา่บา้น

264,480

60,000

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

10,000 10,000

50,000

5,000 5,000

10,000

10,000

400,000

300,000

10,000

400,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ Big 

Cleaningday

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยหมวดอื่นๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดงานวัน

เด็กแหง่ชาติ

คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคุมและ

ปอ้งกันโรคอุบัตใิหม่

คา่ใชจ้า่ยโครงการแขง่ขันกฬีา

ประชาชนในเขตเทศบาล
50,000

300,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภัย ณ จุดเกดิเหตุบน

ทอ้งถนน โดยระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ (EMS)

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการชว่ยเหลอืผู้

ประสบสาธารณภัย

10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดท า

กจิกรรมกฬีาเพื่อมวลชน

(Challenge Day)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

30,000

100,000 100,000

40,000

10,000 10,000

20,000

20,000 20,000

40,000

40,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการตัง้ธรรม

หลวงเทศนม์หาชาติ
40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการประชาคม

หมูบ่า้นและประชาคมต าบล

ประจ าป ี2562

คา่ใชจ้า่ยโครงการใชจ้า่ยเงนิใน

การแขง่ขันกฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

30,000

40,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการด าเนนิการ

ศูนย์ปฏบิัตกิารปอ้งกันและ

ปราบปรามเอาชนะยาเสพตดิ

เทศบาลต าบลแมอ่าย

คา่ใชจ้า่ยโครงการประกวด

แขง่ขันสวดมนตห์มูส่รรเสริญ

พระรัตนตรัย

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการบริการรับ

ช าระภาษนีอกส านักงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการประเพณี

ถวายเทยีนพรรษาและ

อาสาฬหบูชา

40,000

รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

คา่ใชจ้า่ยโครงการประเพณีย่ีเป็ง
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

30,000

10,000 10,000

100,000

30,000 30,000

20,000

20,000 20,000

70,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการเปดิบา้น

วชิาการ
100,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคที่เกดิจากยุงเป็น

พาหะ

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสริม

นักเรียน/นักศกึษาท างานชว่งปดิ

เทอมภาคเรียนฤดูร้อน(ชว่ย

ปฏบิัตงิานราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล)

70,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการประเพณี

สงกรานต์
30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการมสีว่นร่วม

ของประชาชนในการจัดการ

ขยะชุมชน

คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนา

ศักยภาพการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนา

บุคลากรเทศบาลและสมาชกิ

สภาเทศบาล

181



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

40,000

20,000

50,000 50,000

20,000 20,000

1,362,580

851,530

30,000

5,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
40,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสริมและ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบริหารสถานศกึษา
1,362,580

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุน

การด าเนนิงานศูนย์บริการและ

ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

คา่ใชจ้า่ยโครงการสรงน้ าพระ

นางมะลกิา
30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนนิงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการสวดมนตว์ัน

พระฟังธรรมะช าระใจ
5,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยบริหารสถานศกึษา
851,530

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสริม

อาชพีใหก้ลุม่ตา่งๆ ในเขต

เทศบาล
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

10,000 10,000

200,000 200,000

30,000 30,000

20,000 20,000

20,000

10,000 10,000

20,000 15,000 220,000 455,00050,000

คา่ใชจ้า่ยโครงวันเทศบาล

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

แมอ่าย

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการส ารวจ

ปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สนิในเขตเทศบาล

คา่ใชจ้า่ยโครงการสัตวป์ลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพษิ

สุนัขบา้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

งบ

ด าเนนิงาน
ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิารในการจัดท าแผน

ชุมชน

คา่ใชจ้า่ยโครงการอนุรักษ์

เมล็ดพันธุพ์ชืเศรษฐกจิ
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

ค่าใช้สอย 600,000 600,000

3,000 3,000

20,000

150,000 135,000 150,000 390,000 1,285,000

30,000 30,000 60,000

10,000 90,000 90,000 243,000

10,000 50,000 10,000 170,000 290,000

20,000 195,000 50,000 265,000

200,000 280,000 355,000 1,090,000

10,000 10,000

10,000 30,000

200,000 180,000 10,000 105,000 595,000

30,000 100,000 130,000

2,371,570

15,000 30,000 30,000 80,000

30,000 232,000 30,000 342,000

10,000 10,000 15,000 40,000

150,000 50,000 20,000 370,000 720,000

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาเทศบาลหรือ

ผู้บริหารเทศบาล

250,000

วัสดุกฬีา

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 260,000 200,000

โครงการพัฒนาครูในสังกัด

เทศบาลต าบลแมอ่าย
20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแตง่กาย

วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ

วัสดุไฟฟา้และวทิยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 3,000 50,000

20,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 100,000

คา่อาหารเสริม (นม) 2,371,570

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

5,000

วัสดุส านักงาน 130,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

งบ

ด าเนนิงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุกอ่สร้าง 50,000

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

70,000 110,000

270,000 32,000 342,000

450,000 4,000 290,000 824,000

50,000 50,000

15,000 20,000

23,000 23,000

7,900 7,900

5,900 5,900

12,000

368,000

17,000

64,000

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

คา่บริการโทรศัพท์ 5,000

คา่บริการไปรษณีย์

คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล 40,000

คา่บริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม
40,000

คา่ไฟฟา้ 80,000

เคร่ืองส ารองไฟฟา้

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ์

ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ

เคร่ืองตัดหญา้ 12,000

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ

 PoE (PoE L2 Switch)
17,000

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ 368,000

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

งบ

ด าเนนิงาน

ค่า

สาธารณูปโภค

อุปกรณ์บันทกึภาพผ่าน

เครือขา่ย  (Network Video 

Recorder)

64,000
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

80,000

130,000

60,000

34,000

48,000 48,000

30,000 30,000

162,000 162,000

450,000 450,000

เคร่ืองชว่ยหายใจแบบถังอัด

อากาศชนดิสะพายหลัง (SCBA)

ชุดอุปกรณ์ด าน้ า 80,000

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

 ถนนเทศบาลซอย  49  หมูท่ี่  

4  ต าบลมะลกิา

130,000

ครุภัณฑเ์คร่ืองดับเพลงิ

สายดับเพลงิยางสังเคราะห์ 34,000

ชุดดับเพลงิภายในอาคาร 60,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

 ถนนเทศบาลซอย  60 (หนา้

ประปา) หมูท่ี่  8  ต าบลมะลกิา

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย 9  หมูท่ี่ 11  

ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. 

ถนนเทศบาล 58/3  หมูท่ี่ 8 

ต าบลมะลกิา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

คา่กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

350,000 350,000

437,500 437,500

394,000 394,000

63,000 63,000

57,600 57,600

199,200 199,200

วัฒนธรรมและ

งบลงทุน

กอ่สร้างคลองสง่น้ าค.ส.ล.  

ถนนเทศบาลซอย 35/4  หมูท่ี่  

6  ต าบลแมอ่าย

แผนงาน

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อม

ขึ้นรูปถนนถนนเทศบาลซอย  

75 หมูท่ี่  7  ต าบลมะลกิา

กอ่สร้างคลองสง่น้ า ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย  52 (บา้น

อา้ยกานซอ่มรถ)  หมูท่ี่  5  

ต าบลแมอ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 32/1A หมูท่ี่  10  

ต าบลแมอ่าย(หนา้บา้นนายเลศิ 

 บุญม)ี

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  44/1 (ขา้งวัดบา้น

ใหมปู่แ่ช)่ หมูท่ี่  4  ต าบลแมอ่าย

รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ถนน

เทศบาล  ซอย 20(ขา้งวัดดอน

ชัย) หมูท่ี่ 2  ต าบลแมอ่าย

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

130,000 130,000

240,000 240,000

240,000 240,000

126,000 126,000

495,000 495,000

200,000 200,000

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา

นันทนาการ ภายใน

การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย  4/4 หมูท่ี่  1 

ต าบลแมอ่าย  เชื่อมหมูท่ี่  2  

ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  56/7(หอเจา้บา้น)

 หมูท่ี่ 8  ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.  ถนน

เทศบาลซอย  64 หมูท่ี่ 3  

ต าบลมะลกิา

งบลงทุน

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย  57 หมูท่ี่  6

 ต าบลมะลกิา

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. ถนน

เทศบาลซอย 56/7A  หมูท่ี่ 8  

ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย  6/A หมูท่ี่  1

 ต าบลแมอ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

300,000 300,000

107,000 107,000

148,000 148,000

160,600 160,600

46,000 46,000

150,000 150,000

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.

รูปตัวยู  พร้อมฝาปดิ ถนน

เทศบาลซอย  69  หมูท่ี่  4  

ต าบลมะลกิา(ขา้งบา้นนายศรี

นวล  ค าภรีะ)

กอ่สร้างราวกันตกถนน

เทศบาลซอย 30 หมูท่ี่ 3  

ต าบลแมอ่าย

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

กอ่สร้างราวกันตก ถนน

เทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอย

จะนะ) หมูท่ี่ 1  ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ถนนเทศบาล  ซอย  39/12  

หมูท่ี่  9  ต าบลมะลกิา

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. 

ถนนเทศบาลซอย  40 หมูท่ี่  4

 ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างรางระบายน้ า คส.ล. 

รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน

เทศบาลซอย 42/1  หมูท่ี่  4  

ต าบลแมอ่าย(ปา้ทองดี)
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

50,000 50,000

100,000 100,000

150,000 150,000

100,000 100,000

132,000 132,000

100,000 100,000

ปรับปรุงซอ่มแซมสะพาน     

ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 

หมูท่ี่ 5 ต าบลมะลกิา

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.

ส.ล.  พร้อมหูชา้ง ค.ส.ล. 2 ขา้ง

 ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมูท่ี่ 7

 ต าบลแมอ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า     

ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย  53  

(ขา้งบา้นนายพัฒ  ดวงใจ)   

หมูท่ี่ 5  ต าบลมะลกิา

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.

ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างเสริมไหลท่างเป็น    ค.

ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่

ที่ 7 ต าบลแมอ่าย

กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า

ค.ส.ล.พร้อมหูชา้ง 2 ขา้ง  ถนน

เทศบาลซอย 15 หมูท่ี่  3 

ต าบลแมอ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

1,387,300 100,000 1,487,300

820,000

40,000 40,000

380,000 380,000

2,425,000

100,000 100,000

50,000 50,000

ค่าท่ีดนิ

และ

สิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง

โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กชัยสถาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุนส าหรับด าเนนิการ

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริดา้นสาธารณสุขให้

คณะกรรมการหมูบ่า้น/

คณะกรรมการชุมชน  จัดท า

โครงการตามพระราชด าริดา้น

สาธารณสุข

งบ

รายจ่าย

อื่น

รายจ่ายอื่น รายจา่ยอื่น

งบเงนิ

อุดหนุน
เงนิอุดหนุน

820,000

อาคารตา่ง ๆ

เงนิอุดหนุนองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

2,425,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการอ าเภอ

แมอ่าย

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

191



แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน

การพาณิชย์ การเกษตร ความเข้มแข็ง เคหะและ สาธารณสุข บรหิาร

ของชุมชน ชุมชน งานท่ัวไป

งบเงนิ

อุดหนุน

เงนิอุดหนุน
20,000

3,507,200 80,000 100,000 11,560,170 4,196,440 16,710,036 81,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง การศาสนา การศึกษา การรักษา

วัฒนธรรมและ ความสงบ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย นันทนาการ ภายใน

รวม 23,970,794 315,000 16,576,200 3,984,160

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอแมอ่าย
20,000
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