
 
   
 
 
 
 
 

 เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย   
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

 
 

ของ 

 
 

เทศบาลตำบลแมแ่ตง 
อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



เทศบาลตําบลแมแตง
เขต/อําเภอ แมแตง    จังหวัดเชียงใหม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แมแตง  จังหวัดเชียงใหม  -    

พื้นที่ 36.97 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,980 คน
ชาย 2,538 คน

หญิง 2,442 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลแม่แตง
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมแตง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลแมแตง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมแตงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมแตงจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,635,325.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,347,322.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,077,903.40 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 31,714,299.66 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 343,708.22 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 267,650.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 217,661.14 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,200.58 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,939,230.72 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,941,849.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 287,171.40 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 28,814,475.72 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 9,178,218.58 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,660,890.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,419,591.19 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,149,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,406,375.95 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 287,171.40 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,793,775.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมแตง
อ.แมแตง  จ.เชียงใหม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,135,461.00 1,317,000.00 762,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

243,181.00 254,100.00 254,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 239,883.76 250,000.00 230,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,614.00 35,000.00 15,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,625,139.76 1,856,100.00 1,261,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,027,109.01 15,796,500.00 15,278,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,027,109.01 15,796,500.00 15,278,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,973,455.00 16,347,400.00 18,460,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,973,455.00 16,347,400.00 18,460,000.00

รวม 32,625,703.77 34,000,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,579,138.72 9,810,252.00 10,207,800.00

งบบุคลากร 9,325,630.79 12,661,381.00 12,749,000.00

งบดําเนินงาน 5,882,633.27 8,484,867.00 7,244,200.00

งบลงทุน 2,361,096.17 1,885,500.00 3,557,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,420,673.99 1,158,000.00 1,242,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,569,172.94 34,000,000.00 35,000,000.00

รวม 27,569,172.94 34,000,000.00 35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลแม่แตง

อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,785,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,229,728

แผนงานสาธารณสุข 456,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,876,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 120,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,207,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,683,540 1,939,000 7,622,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,058,900 1,939,000 4,997,900

งบดําเนินงาน 2,531,932 443,000 2,974,932
    ค่าตอบแทน 295,000 158,000 453,000

    ค่าใช้สอย 1,500,000 235,000 1,735,000

    ค่าวัสดุ 403,932 50,000 453,932

    ค่าสาธารณูปโภค 333,000 0 333,000

งบลงทุน 144,000 44,000 188,000
    ค่าครุภัณฑ์ 144,000 44,000 188,000

                              รวม 8,359,472 2,426,000 10,785,472

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 3,396,460 0 0 3,396,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,396,460 0 0 3,396,460

งบดําเนินงาน 884,000 1,839,220 425,048 3,148,268
    ค่าตอบแทน 103,000 0 0 103,000

    ค่าใช้สอย 726,000 1,101,480 304,400 2,131,880

    ค่าวัสดุ 55,000 737,740 120,648 913,388

งบลงทุน 653,000 0 0 653,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 22,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 631,000 0 0 631,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,032,000 0 1,032,000
    เงินอุดหนุน 0 1,032,000 0 1,032,000

                              รวม 4,933,460 2,871,220 425,048 8,229,728

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 296,000 296,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 166,000 166,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                              รวม 456,000 456,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,730,000 0 1,730,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,730,000 0 1,730,000

งบดําเนินงาน 390,000 40,000 430,000
    ค่าตอบแทน 66,000 0 66,000

    ค่าใช้สอย 262,000 0 262,000

    ค่าวัสดุ 62,000 40,000 102,000

งบลงทุน 44,000 2,672,000 2,716,000
    ค่าครุภัณฑ์ 44,000 0 44,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,672,000 2,672,000

                              รวม 2,164,000 2,712,000 4,876,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 105,000 105,000
    ค่าใช้สอย 105,000 105,000

                              รวม 105,000 105,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 85,000 90,000
    ค่าใช้สอย 0 85,000 85,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                              รวม 5,000 115,000 120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 40,000 70,000
    ค่าใช้สอย 20,000 40,000 60,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 30,000 40,000 70,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,207,800 10,207,800
    งบกลาง 10,207,800 10,207,800

                              รวม 10,207,800 10,207,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมแตง
อําเภอ แมแตง  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 928,986.50 960,490.00 1,045,306.20 50,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 87,230.00 92,966.70 50,410.80 30,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 12,168.00 8,113.00 8,844.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 0.00 0.00 30,900.00 225,000.00 11.11 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,028,384.50 1,061,569.70 1,135,461.00 1,317,000.00 762,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,278.00 35,792.00 2,161.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 400.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

400.00 310.00 120.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 307,200.00 153,600.00 153,600.00 0.00 % 153,600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,320.00 840.00 610.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 50.00 510.00 40.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 179,392.50 27,993.00 10,900.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

66,310.00 65,920.00 68,980.00 65,000.00 0.00 % 65,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

200.00 200.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 580.00 470.00 580.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,060.00 1,120.00 6,190.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 260,590.50 440,755.00 243,181.00 254,100.00 254,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 209,176.43 207,403.09 239,883.76 250,000.00 -8.00 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 209,176.43 207,403.09 239,883.76 250,000.00 230,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 2,325.00 0.00 2,314.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาขายแบบแปลน 24,900.00 4,100.00 0.00 20,000.00 -97.50 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 283,675.00 2,300.00 4,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 310,900.00 6,400.00 6,614.00 35,000.00 15,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 371,410.29 684,732.15 709,727.58 700,000.00 0.00 % 700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,793,451.47 7,846,349.57 7,977,873.59 7,850,000.00 -2.66 % 7,641,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,147,410.55 2,282,552.57 2,185,841.30 2,285,000.00 -7.66 % 2,110,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 312,726.33 250,803.11 297,085.67 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีสุรา 910,930.57 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,195,235.52 3,431,116.55 3,826,771.07 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษียาสูบ 698.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 37,240.51 32,022.22 34,820.52 30,000.00 13.33 % 34,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 28,468.92 26,903.85 33,545.98 30,000.00 10.00 % 33,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,166,746.00 1,449,773.00 959,707.00 1,100,000.00 -12.82 % 959,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 814.80 1,775.10 1,736.30 1,500.00 -6.67 % 1,400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,965,133.36 16,006,028.12 16,027,109.01 15,796,500.00 15,278,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,948,192.00 13,570,912.00 14,973,455.00 16,347,400.00 12.92 % 18,460,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,948,192.00 13,570,912.00 14,973,455.00 16,347,400.00 18,460,000.00
รวมทุกหมวด 29,722,376.79 31,293,067.91 32,625,703.77 34,000,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมแตง

อ.แมแตง  จ.เชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 762,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผู้อยูในขายต้องชําระภาษี

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจํานวนที่แจ้งขออนุญาตฆาในปที่ผาน
มา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 254,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 153,600 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาขายแบบแปลน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,278,400 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,641,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,110,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 34,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 33,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 959,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,460,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 18,460,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอน   รวม 18,460,000 บาท  แยกดังนี้  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอน จํานวน 3,100,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม
นม จํานวน  814,390 บาท
(โรงเรียน สพฐ., โรงเรียนอนุบาล, ศูนย์เด็กฯ) 
     คําชี้แจง  ประมาณการตามจํานวนเด็กนักเรียนที่มีอยู  
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  1,736,000  บาท
 (โรงเรียน สพฐ., โรงเรียนอนุบาล, ศูนย์เด็กฯ)
      คําชี้แจง  ประมาณการจํานวนเด็กนักเรียนที่มีอยู  
(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  68,000  บาท 
(คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป)  
     คําชี้แจง  ประมาณการตามจํานวนเด็กที่มีอยู
(5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมแตง จํานวน  1,179,000 บาท
(เงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่ม และสวัสดิการ ครู ผดด
. พนักงานจ้าง ผดด.ฯลฯ)  
      คําชี้แจง  ประมาณการตามข้อมูลที่ขอรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
(6) เงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม
แตง) จํานวน 359,410 บาท
(คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว),คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์การ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
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      คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนนักเรียนที่อยู
(7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
แมแตง จํานวน 1,049,400 บาท
(เงินเดือน,คาตอบแทน,เงินเพิ่ม,สวัสดิการครู ฯลฯ) 
     คําชี้แจง  ประมาณตามข้อมูลที่ขอรับการจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น 
(8) *เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น  จํานวน 417,800 บาท
(คาใช้จายปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ,คา
ปรับปรุงหลักสูตร,อินเตอร์เน็ต,พัฒนาห้องสมุด  แหลงเรียน
รู้ ,SBMLD ฯลฯ)    
     คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนงบประมาณที่ขอสนับสนุน
จากกรมสงเสริมฯ
      * หมายเหตุ  เบิกจายเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมสงเสริมฯแล้ว
เทานั้น 
(9) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ จํานวน 7,995,600  บาท
       คําชี้แจง  ประมาณการตามจํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
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(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน  1,214,400 บาท 
       คําชี้แจง  ประมาณการตามจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย
ความพิการ
(11) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์ จํานวน   210,000  บาท
       คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
(12) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
      คําชี้แจง ประมาณการตามที่ได้รับจัดสรรเทากับปที่ผาน
มา (2563)
(13) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณฯ จํานวน 6,000 บาท 
      คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา (2563)
(14) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ จํานวน 30,000 บาท  
      คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา (2563)
(15)*เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น  จํานวน 120,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด มท 0819.2/ว 4253 ลว.21 กรกฏาคม 2563
      * หมายเหตุ  เบิกจายเมื่อได้รับจัดสรรฯแล้วเทานั้น 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,387,360 1,374,480 1,374,480 1,385,900 7.54 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,521,600 2,508,720 2,508,720 2,520,140 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,499,407 1,576,500 1,640,550 2,162,909 -0.6 % 2,150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 92,220 84,385 89,325 147,900 0 % 147,900

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมแตง
อําเภอแมแตง    จังหวัดเชียงใหม

วันที่พิมพ : 5/10/2563  14:49:19 หน้า : 1/43



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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 417,720 321,240 404,640 581,600 0.93 % 587,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 23,755 32,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,171,347 2,131,880 2,292,515 3,066,409 3,058,900
รวมงบบุคลากร 4,692,947 4,640,600 4,801,235 5,586,549 5,683,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,500 58,300 208.75 % 180,000

คาเบี้ยประชุม 16,312.5 16,312.5 19,937.5 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 44,800 42,600 51,000 68,000 -11.76 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,150 15,900 11,200 14,000 42.86 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 77,262.5 74,812.5 98,637.5 170,300 295,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 861,824 884,266.68 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 992,019.49 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 11,000 -9.09 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,008,000 -2.78 % 980,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 78,720 26,850 41,259 69,000 -42.03 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน 0 0 8,000 0 0 % 0

(3.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

94,745.9 0 0 0 0 % 0

(3.10)  โครงการรับเสด็จฯ 130,000 0 0 0 0 % 0

(3.2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  (อ)

259,000 0 0 0 0 % 0

(3.7) โครงการ  "วันแมแหงชาติ” 22,940 0 0 0 0 % 0

(3.8) โครงการประชาคมหมูบ้านและตําบล 
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 

13,000 0 0 0 0 % 0

(3.9) โครงการเทศบาลสัญจรพบปะ
ประชาชน

9,455 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 100,127.2 97,145.58 100,000 -20 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 10"

0 10,630 0 0 0 % 0

โครงการ "วันชาติไทย" 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ "วันพอแหงชาติ" 0 0 650 0 0 % 0

โครงการ "วันแมแหงชาติ" 0 4,950 1,500 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน 0 7,400 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว และพระบรมวงศานุวงศฯ

0 0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการรับเสด็จฯ 0 4,800 4,469 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ร
.10

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,734.76 68,033.52 37,393.62 120,000 -83.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,554,419.66 1,107,057.4 1,182,436.69 1,483,000 1,500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,970 41,872 57,903 211,000 -52.61 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,625 8,940 11,497 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,213 22,557 10,493 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 9,763 27,327 8,567 50,000 -80 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,290 48,450 16,430 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 161,800.89 175,274.17 151,240.4 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 6,918 9,350 0 2,000 400 % 10,000

วัสดุอื่น 3,295 40,000 0 3,841 2.37 % 3,932

รวมค่าวัสดุ 296,874.89 373,770.17 256,130.4 576,841 403,932
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 159,663.57 160,494.04 129,419.66 180,000 0 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,545 13,352 19,788 28,000 -17.86 % 23,000

คาบริการโทรศัพท 24,401.48 21,461.89 20,528.76 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 13,235 7,410 6,900 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 102,315 93,220 97,013.19 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 311,160.05 295,937.93 273,649.61 343,000 333,000
รวมงบดําเนินงาน 2,239,717.1 1,851,578 1,810,854.2 2,573,141 2,531,932

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1.1 โต๊ะตางๆ 70,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 100 
ตัว

0 0 0 19,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 29,700 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 20 ชุด

0 0 0 81,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมสนาม  จํานวน 6 เครื่อง 0 0 13,740 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมไอเย็น  จํานวน 2 เครื่อง 0 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2.1 รถยนตสวนกลาง 755,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 เครื่องเสียงสนาม 89,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 44,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 39,400 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 20,156.17 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 954,400 0 46,896.17 129,700 144,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วเทศบาล 0 299,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 5/10/2563  14:49:19 หน้า : 6/43



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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงรั้วเทศบาลตําบลแมแตง 0 0 284,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอาคาร
อเนกประสงค

0 184,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมแตง

0 0 129,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมแตง (หลังเกา)

0 0 0 284,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 483,000 413,000 284,000 0
รวมงบลงทุน 954,400 483,000 459,896.17 413,700 144,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 25,824 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 25,824 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 25,824 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,917,064.1 7,001,002 7,071,985.37 8,573,390 8,359,472
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,089,527.09 977,565 1,136,765.8 1,216,800 5.6 % 1,285,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 234,780 246,240 282,300 301,600 5.44 % 318,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,680 138,360 215,280 266,360 1.74 % 271,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,250 24,140 28,200 -18.44 % 23,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,523,987.09 1,425,415 1,700,485.8 1,854,960 1,939,000
รวมงบบุคลากร 1,523,987.09 1,425,415 1,700,485.8 1,854,960 1,939,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 73,625 68,333 86,400 96,000 -3.13 % 93,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,670 33,000 42,350 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 100,295 101,333 128,750 166,000 158,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000 131,780 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 131,575.1 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 82,000 34.15 % 110,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 39,100 2.3 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(2.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

17,231 0 0 0 0 % 0

(2.2) โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

12,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 5,750 14,469 25,000 20 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 5,200 4,100 143.9 % 10,000

โครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

0 0 6,972 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,750 3,200 3,740 1,200 733.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 143,981 140,730 161,956.1 181,400 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 42,772.25 32,845 41,298.9 52,700 -24.1 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 35,370 14,607 14,840 6,000 66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 78,142.25 47,452 56,138.9 58,700 50,000
รวมงบดําเนินงาน 322,418.25 289,515 346,845 406,100 443,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 
2 ตัว

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 
2 ตู้

0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 6 ตัว 0 0 15,060 0 0 % 0

ตู้ตางๆ 0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสแกนเนอร 0 18,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 44,000

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 66,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ จํานวน 1 จอ 0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 28,000 15,060 82,900 44,000
รวมงบลงทุน 0 28,000 15,060 82,900 44,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,846,405.34 1,742,930 2,062,390.8 2,343,960 2,426,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,763,469.44 8,743,932 9,134,376.17 10,917,350 10,785,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1.1)  คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนย 
อปพร. ของเทศบาล

8,000 0 0 0 0 % 0

(1.2) คาใช้จายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

1,080 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 3,060 50,000 -60 % 20,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 1,105 18,000 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 5/10/2563  14:49:19 หน้า : 11/43



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

คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนย
อปพร.ของเทศบาล

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลแมแตง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมแตง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอําเภอแมแตง

0 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,080 1,105 41,060 120,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 35,808.5 14,322 23,650 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 35,808.5 14,322 23,650 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 44,888.5 15,427 64,710 150,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต  จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนเทศบาลตําบลจอมแจ้ง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ระดับอําเภอแมแตง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 44,888.5 45,427 64,710 180,000 150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 44,888.5 45,427 64,710 180,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,004,880 1,066,150 1,225,680 2,542,726 -8.58 % 2,324,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 38,500 227.27 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 738,120 672,533.33 577,240 842,956 0.33 % 845,700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 62,458 40,863.33 34,300 63,300 -7.96 % 58,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,847,458 1,821,546.66 1,879,220 3,529,482 3,396,460
รวมงบบุคลากร 1,847,458 1,821,546.66 1,879,220 3,529,482 3,396,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 42,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,120 25,950 16,000 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 66,120 61,950 58,000 103,000 103,000

วันที่พิมพ : 5/10/2563  14:49:19 หน้า : 14/43



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 277,785 311,087 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 464,402.25 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 661,200 -18.18 % 541,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 98,500 -49.24 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(2.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก

5,116 0 0 0 0 % 0

(2.2) โครงการวันเด็กแหงชาติ 74,327 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 22,233.82 40,063.86 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 78,944 79,677 80,000 -12.5 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 12,840 18,940 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 377,228 425,104.82 603,083.11 924,700 726,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,610 24,583 21,940 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,088 20,367 18,763 25,000 -60 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 19,940 15,340 15,880 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 62,638 60,290 56,583 75,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 505,986 547,344.82 717,666.11 1,102,700 884,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 0 0 9,960 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 
 

0 0 38,680 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 48,640 0 22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแตง

0 0 0 0 100 % 194,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมแตง

0 0 84,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
แมแตง

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแตง

0 0 0 192,875 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
เทศบาล(อาคารห้องสมุดและห้อง ICT)

0 0 0 0 100 % 287,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 84,000 192,875 631,000
รวมงบลงทุน 0 0 132,640 192,875 653,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,353,444 2,368,891.48 2,729,526.11 4,825,057 4,933,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแมแตง

160,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแมแตง

0 703,000 1,025,800 1,337,280 -17.63 % 1,101,480

รวมค่าใช้สอย 160,000 703,000 1,025,800 1,337,280 1,101,480
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 255,610.7 421,227.04 609,971 705,693 4.54 % 737,740

รวมค่าวัสดุ 255,610.7 421,227.04 609,971 705,693 737,740
รวมงบดําเนินงาน 415,610.7 1,124,227.04 1,635,771 2,042,973 1,839,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 661,000 722,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุงหลวง ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน

0 0 300,000 338,000 4.14 % 352,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแมกะ ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน

0 0 596,000 672,000 1.19 % 680,000

รวมเงินอุดหนุน 661,000 722,000 896,000 1,010,000 1,032,000
รวมงบเงินอุดหนุน 661,000 722,000 896,000 1,010,000 1,032,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,076,610.7 1,846,227.04 2,531,771 3,052,973 2,871,220
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมแตง

916,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมแตง

0 0 0 0 100 % 304,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมแตง

0 458,480 300,980 338,373 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 916,200 458,480 300,980 338,373 304,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,280 40,080 43,800 44,000 0 % 44,000

คาอาหารเสริม (นม) 179,934.2 78,556.24 64,977.66 81,278 -5.7 % 76,648

รวมค่าวัสดุ 221,214.2 118,636.24 108,777.66 125,278 120,648
รวมงบดําเนินงาน 1,137,414.2 577,116.24 409,757.66 463,651 425,048

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,137,414.2 577,116.24 409,757.66 463,651 425,048
รวมแผนงานการศึกษา 4,567,468.9 4,792,234.76 5,671,054.77 8,341,681 8,229,728

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 44,000 172.73 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 44,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 (5)  โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 9,960 0 0 0 0 % 0

(1)  คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนยกู้
ชีพกู้ภัยตําบลแมแตง 

5,218 0 0 0 0 % 0

(2) โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากรโดยการทําหมันผาตัด
สุนัขและแมว

29,375 0 0 0 0 % 0

(3)  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร
ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคติดตออื่นๆ

59,657.98 0 0 0 0 % 0

(6) โครงการบริหารจัดการขยะภายใน
ตําบล

218,640 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนยกู้ชีพกู้
ภัยตําบลแมแตง

0 4,500 8,277 20,000 0 % 20,000

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล 0 56,005 61,680 29,000 3.45 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร
ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคติดตออื่นๆ

0 28,770.8 51,083.6 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
(COVID-19)และโรคติดตออื่นๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรโดยการทําหมันผาตัดสุนัข
และแมว

0 25,790 29,380 30,000 20 % 36,000

รวมค่าใช้สอย 322,850.98 115,065.8 150,420.6 139,000 166,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 5,112 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,112 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 322,850.98 115,065.8 155,532.6 193,000 296,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

รถเข็น 0 5,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพนยา เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเทอรโม
สแกน ชนิดอินฟาเรด เพื่อป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 7,800 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

2.1 เตาเผาขยะ   (อ) 490,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง ULV 0 0 57,000 0 0 % 0

จัดซื้อรถเข็นพวง จํานวน 12 คัน 34,800 0 0 0 0 % 0

เตาเผาขยะ 0 196,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 524,800 201,800 57,000 17,700 0
รวมงบลงทุน 524,800 201,800 57,000 17,700 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 160,000 0 0 0 % 0

อุุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุุข

0 0 160,000 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 847,650.98 476,865.8 372,532.6 370,700 456,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 847,650.98 476,865.8 372,532.6 370,700 456,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 635,040 794,075.5 750,459.99 1,043,670 20.73 % 1,260,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 3,550 42,600 -55.4 % 19,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,280 120,360 124,680 361,120 -0.03 % 361,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 817,320 980,435.5 944,689.99 1,537,390 1,730,000
รวมงบบุคลากร 817,320 980,435.5 944,689.99 1,537,390 1,730,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

9,000 0 9,250 20,000 -25 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 17,989 2,300 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 9,000 17,989 11,550 71,000 66,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 166,156 169,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 171,109.7 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 146,000 31.51 % 192,000

คาจ้างเหมาแรงงาน 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 4,016.9 560 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 16,645 13,130 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 166,156 190,561.9 184,799.7 246,000 262,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 8,024 14,195 23,716 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 15,475 19,580 18,675 44,000 -27.27 % 32,000

รวมค่าวัสดุ 23,499 33,775 42,391 64,000 62,000
รวมงบดําเนินงาน 198,655 242,325.9 238,740.7 381,000 390,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 ตู้

0 0 0 5,800 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่1   จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 44,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 14,800 44,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 14,800 44,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,015,975 1,222,761.4 1,183,430.69 1,933,190 2,164,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 82,199 66,050 54,780 91,800 -78.21 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 49,300 180,767 128,465 4,400 354.55 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 131,499 246,817 183,245 96,200 40,000
รวมงบดําเนินงาน 131,499 246,817 183,245 96,200 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลล บ้านทุง
หลวง หมู 1

0 0 0 31,800 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลล บ้านมวงชุม 
หมู 4

0 0 0 15,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลาป่าช้า บ้านสันปูเลย 
หมู 6

0 0 0 0 100 % 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

  2. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท
คอนกรีต บ้านแมกะ หมูที่ 3

167,500 0 0 0 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต 
บ้านสันปูเลย หมูที่ 6

249,500 0 0 0 0 % 0

4. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต 
บ้านหนองบัว หมูที่ 7

299,500 0 0 0 0 % 0

ก.คากอสร้างถนน  
   1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตีนธาตุ หมูที่ 5

280,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
บ้านทุงหลวง หมู 1

0 0 0 0 100 % 31,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบ
คลองชลประทาน (เชื่อมบ้านแมกะ หมู 
3-สะพานบ้านป่าเส้า หมู 2)

0 0 0 0 100 % 2,231,000

กอสร้างสะพานน้ําข้ามคลองสาธารณะ ซอย 
2 เชื่อมระหวางบ้านแมกะ หมู 3 กับบ้าน
ตีนธาตุ หมู 5

0 0 16,000 0 0 % 0

ข.คากอสร้างระบบน้ํา ,รางระบายน้ํา
   1. โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก  บ้านมวงชุม หมูที่ 4 

138,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทางขึ้นอางห้วยแมกะ) บ้านตีนธาตุ หมู 5

0 0 0 287,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตีนธาตุ หมูที่ 5

0 280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุงหลวง หมูที่ 1

0 284,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัทลคอนกรีต 
(ทางเข้าวัดเมืองนิพพาน) บ้านหนองบัว หมู 
7

0 0 0 285,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัทลคอนกรีต 
ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู 8

0 0 0 189,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต 
บ้านแมกะ หมูที่ 3

0 434,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต 
บ้านหนองบัว หมูที่ 7

0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทคอนกรีต 
บ้านห้วยชมพู หมูที่ 8

0 248,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทางขึ้นอางห้วยแมกะ) บ้านตีน
ธาตุ หมู 5

0 0 296,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 บ้านทุงหลวง หมู 1

0 0 32,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างผิวถนนแอสฟัทลคอนกรีต 
(ทางเข้าวัดเมืองนิพพาน) บ้านหนองบัว หมู 
7

0 0 129,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวถนนแอสฟัทลคอนกรีต 
ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู 8

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้านมวง
ชุม หมูที 4

0 155,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ป่าช้าบ้านสันปูเลย หมูที่ 6

0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวป่าห้า หมูที่ 2

0 54,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลัก บ้านมวงชุม หมู 4

0 0 0 298,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทางถนนเเอสฟัทล
คอนกรีตถนนสายหลัก บ้านหัวป่าห้า หมู 2

0 0 117,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางถนนสายหลัก บ้าน
มวงชุม หมู 4

0 0 178,500 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา บ้านหัวป่าห้า หมู
ที่ 2

0 107,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา เส้นเมือง
นิพพาน บ้านหนองบัว หมู 7

0 0 0 10,300 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนบ้านสันปูเลย หมู 6 0 28,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลแมแตง 0 0 153,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล
แมแตง

0 0 0 180,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายหลักบ้านมวงชุม 
- บ้านหัวป่าห้า  บริเวณป่าช้าบ้านมวงชุม 
หมู 4

0 0 63,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมเมรุ บุ้านสันปูเลย หมู 6 0 0 0 7,600 -100 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปา บ้านห้วย
ชมพู หมู 8

0 0 34,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงคันคลองชลประทาน เส้น
บ้านแมกะ หมู 3 - บ้านมวงชุม หมู 4

0 0 0 270,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านแมกะ 
หมู 3

0 0 0 197,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนอง
บัว หมู 7

0 0 97,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา (เส้นบ้าน
นายปรีดา  สุวรรณ - นางศรีมวล ชัยถาวร) 
บ้านแมกะ หมู 3

0 0 14,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา (เส้นบ้าน
นายเลิศ พงษบุปผา - นายจีรพันธ ปันดวง) 
บ้านแมกะ หมู 3

0 0 44,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอย 2 เส้น
ที่ 1 บ้านหัวป่าห้า หมู 2

0 0 21,000 22,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บ้านแมกะ 
หมู 3 

0 0 0 97,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บ้านหัวป่า
ห้า หมูที่ 2

0 41,200 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
เฮี้ย บ้านหัวป่าห้า หมู 2

0 0 0 0 100 % 150,000

ปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านแมกะ หมู 3 0 0 132,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างเหมาบริการออกแบบงานกอสร้าง 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,134,500 2,022,300 1,526,500 1,874,100 2,672,000
รวมงบลงทุน 1,134,500 2,022,300 1,526,500 1,921,500 2,672,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 620,213.26 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
แมแตง ตามโครงการขยายไฟฟ้าและพาด
สายไฟสาธารณะพร้อมติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 
บ้านหัวป่าห้า หมู 2

0 0 104,832.44 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
แมแตง ตามโครงการติดตั้งสายพาดดับ
พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านสันปูเลย 
หมู 6

0 0 0 185,148 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
แมแตง ตามโครงการติดตั้งสายพาดดับ
พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านหัวป่าห้า 
หมู 2 

0 0 0 80,548 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
แมแตง ตามโครงการพาดสายไฟสาธารณะ
พร้อมติดตั้งกิ่งโคมไฟถนนจากบ้านมวงชุม 
หมู 4 - ป้อม ชรบ. บ้านสันปูเลย หมู 6

0 0 229,841.55 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 620,213.26 0 334,673.99 265,696 0
รวมงบเงินอุดหนุน 620,213.26 0 334,673.99 265,695.95 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,886,212.26 2,269,117 2,044,418.99 2,283,395.95 2,712,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,902,187.26 3,491,878.4 3,227,849.68 4,216,585.95 4,876,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 (3) โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ

30,000 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

30,000 0 0 0 0 % 0

(2)  โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพให้
กับประชาชน

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมหมูบ้านและตําบล เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 2,100 17,320 20,000 -50 % 10,000

โครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด 0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนให้
แกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนให้
แกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลตําบลแมแตง

0 0 18,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 29,160 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไกไข 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลแมแตง

0 0 86,345 100,000 -20 % 80,000

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 110,000 31,260 122,165 160,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 110,000 31,260 122,165 160,000 105,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนามกลาง
แจ้ง

0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านทุง
หลวง หมู 1

0 0 0 51,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมูบ้าน 
บ้านหนองบัว หมู 7

0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 170,000 51,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 170,000 51,400 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 110,000 31,260 292,165 211,400 105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000 31,260 292,165 211,400 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 9,676 10,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,676 10,000 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 9,676 10,000 10,000 5,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 9,676 10,000 10,000 5,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1.1) โครงการสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา 47,523 0 0 0 0 % 0

(1.2) โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา 32,175 0 0 0 0 % 0

(1.4) โครงการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

19,450 0 0 0 0 % 0

(1.6) โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 13,240 0 0 0 0 % 0

โครงการขวงธรรมะสําหรับประชาชน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 0 15,000 14,400 20,000 -25 % 15,000

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 0 9,275 9,200 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา 0 43,611 49,396 0 0 % 0

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเว
ณีล้านนา

0 0 0 4,027 1,141.62 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 112,388 67,886 72,996 59,027 85,000
รวมงบดําเนินงาน 112,388 67,886 72,996 59,027 85,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง 
ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม

0 0 30,000 0 100 % 30,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง 
ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม  

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 112,388 67,886 102,996 89,027 115,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 112,388 77,562 112,996 99,027 120,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1.1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

9,600 0 0 0 0 % 0

(1.2) โครงการสงเสริมสนับสนุนการทํา
แปลงนาสาธิต

70,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกษตรกรตําบลแมแตง

0 17,575 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตพันธุข้าว
ปลอดภัย

0 80,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย 0 0 80,000 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
จัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

0 2,800 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 79,600 100,375 80,000 60,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 28,589.5 3,430 4,950 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 28,589.5 3,430 4,950 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 108,189.5 103,805 84,950 70,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องบดกิ่งไม้ 0 27,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,500 0 9,500 0
รวมงบลงทุน 0 27,500 0 9,500 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 108,189.5 131,305 84,950 79,500 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1.3) โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักแผน
ดิน"เฉลิมพระเกียรติฯ

240 0 0 0 0 % 0

(1.4) โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะ  (ร, อ)

47,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน" เฉลิม
พระเกียรติฯ

0 9,960 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ

0 9,900 18,000 39,700 -49.62 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 0 2,240 1,400 7,200 38.89 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,240 22,100 29,400 56,900 40,000
รวมงบดําเนินงาน 47,240 22,100 29,400 56,900 40,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 47,240 22,100 29,400 56,900 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 155,429.5 153,405 114,350 136,400 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 77,265 71,012 70,476 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,830,500 6,074,000 6,657,200 7,320,400 9.22 % 7,995,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,134,400 1,084,000 1,051,200 1,152,800 5.34 % 1,214,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 217,500 208,500 193,000 210,000 0 % 210,000

สํารองจาย 280,791.25 0 22,125 143,604 -30.36 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน 175,503.04 300,035.36 0 0 0 % 0

คาตอบแทนในการอนุญาตการขุดหรือดูด
ทรายฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ
.2551 มาตรา 9

0 0 0 62,000 0 % 62,000

คาตอบแทนในการอนุญาตการขุดหรือดูด
ทรายฯ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 
2551 มาตรา 9

0 0 61,440 0 0 % 0

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 28,163.72 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,680 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 5/10/2563  14:49:20 หน้า : 42/43



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

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม
แตง

0 0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 0 0 150,000 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

310,300 322,950 342,854 353,052 -6.3 % 330,800

รวมงบกลาง 8,026,259.29 8,060,497.36 8,579,138.72 9,526,856 10,207,800
รวมงบกลาง 8,026,259.29 8,060,497.36 8,579,138.72 9,526,856.05 10,207,800
รวมงบกลาง 8,026,259.29 8,060,497.36 8,579,138.72 9,526,856.05 10,207,800

รวมแผนงานงบกลาง 8,026,259.29 8,060,497.36 8,579,138.72 9,526,856.05 10,207,800
รวมทุกแผนงาน 26,529,741.87 25,873,062.32 27,569,172.94 34,000,000 35,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลแมแตง

อําเภอ แมแตง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,359,472 บาท

งบบุคลากร รวม 5,683,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ดังนี้
       (1)  เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
       (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  364,320 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210100)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ดังนี้
            (1)  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน  48,000 บาท  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน
            (2)  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็น
เงิน 72,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210200)
     
    

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ดังนี้
          (1)  คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน  48,000 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน
          (2)  คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 72,000 บาท  โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210300)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
         (1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ  9,660 บาท  เป็นเงิน 115,920 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน
         (2) คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ  6,900 บาท  เป็นเงิน 82,800 บาท  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว  12 เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210400)
     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ไดแก
          (1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  182,160 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
          (2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,420 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  149,040 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
          (3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท  จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200
 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210600)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,058,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักปลัด
เทศบาล พรอมเงินปรับปรุงประจําป ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน (220100)     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 147,900 บาท

       (1)  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  ใหแกพนักงานเทศบาลสํานักปลัด ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง  ใหขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว และหนังสือที่เกี่ยวของ  เป็นเงิน 63,900 บาท
        (2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของปลัด
เทศบาล/รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง  ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอีกหนึ่งเทา  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  เป็น
เงิน 84,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2547(220200)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล / รองปลัด
เทศบาล และตําแหนงผูอํานวยการกอง / หัวหนาสวนราชการที่มี
ฐานะเป็นกอง ใหไดรับเงินประจําตําแหนง  เป็นเงิน 126,000
 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2559  (20300)
     
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 587,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางสํานักปลัด
เทศบาล ทั้งพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน
(220700)     
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป
สํานักปลัด 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 115  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ใหขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และหนังสือที่เกี่ยว
ของ  (220800)     
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งบดําเนินงาน รวม 2,531,932 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

      (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป 2564) ใหแกพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่  29
 กันยายน 2557  (310100) 
     (2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติ
งานใหแกเทศบาล เชนผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานผลงานทาง
วิชาการ  และคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ผูดําเนินการ คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ จํานวน  10,000  บาท
     (3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งทั่ว
ไป หรือเลือกตั้งซอม ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะ
กรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  และกรณี
อื่นๆ) จํานวน  150,000 บาท  
    (4) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูที่รวมเป็นกรรมการจัดทํา
ขอบเขตงานกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมอื่น ๆ ตามโครงการจัดซื้อ/จัดจาง
ครุภัณฑ์ หรือโครงการกอสราง ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือที่เกี่ยวของ 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและอนุกรรม
การ ที่ไดรับการแตงตั้งโดยสภาเทศบาลในการปฏิบัติหนาที่
ตางๆ เพื่อกิจการของสภาเทศบาล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯลฯ  พ.ศ. 2554  (310200) 
    
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางสํานักปลัด  ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั่งของ
เทศบาล ฯลฯ  (310300)
  
     

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงาน
เทศบาลสํานักปลัด  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  (310400)
  
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น  และพนักงานเทศบาลสํานักปลัด  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ (310500) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  เผยแพร
กิจกรรมของเทศบาล  หรือหนวยงานของทางราชการที่ขอใหทอง
ถิ่นดําเนินการและเป็นประโยชน์ตอสวนรวม  เชน  ปายประชา
สัมพันธ์ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ อินเตอร์
เน็ต หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ  (320100) 
      

คาจางเหมาบริการ จํานวน 980,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองาน
ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เชน จางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล  จางเหมา
พนหมอกควันกําจัดยุง จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน  จางเหมาซักฟอก  เชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
(320100) 

     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ของผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง สํานักปลัด ฯลฯ (320100) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1)  คารับรอง  จํานวน 30,000 บาท
     (1.1) เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ของหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานภายนอก ที่มานิเทศงาน  ตรวจราชการ ตรวจ
เยี่ยม หรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือศึกษาดูงานกิจกรรมของ
เทศบาล  หรือแถลงขาวของเทศบาล การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคใหเทศบาล ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
      (1.2) เพื่อจายเป็นคาใชจายในการคาเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม
อื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวย
จํานวน 20,000 บาท
2)  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ  จํานวน 10,000 บาท
     (2.1) เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีและ
วันสําคัญตางๆ เชน  วันปยมหาราช วันฉัตรมงคล วันจักรี วัน
คลายวันสวรรคต ร.9 ฯลฯ คาเตรียมและตกแตงสถานที่  คาจัด
ซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ธงทิว  ปาย
สัญลักษณ์ ดอกไม  ธูปเทียน  พานพุมถวายสักการะ พวง
มาลา  คาวัสดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 (320200) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทอง
ถิ่น  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง สํานัก
ปลัด รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 (320300) 
   
     

คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผูบริหาร
เทศบาล (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง  และ
กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  และกรณี
อื่นๆ) (320300)  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา103 ลําดับที่ 8 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     
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โครงการ "วันชาติไทย" จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันชาติไทย หรือ วันพอแหง
ชาติ (ร.9)  วันที่  ๕ ธันวาคม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 103 ลําดับที่ 4 และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการ "วันแมแหงชาติ" จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง  วันที่ 12 สิงหาคม   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)  หนา 102 ลําดับที่ 1 และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปรงใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม     
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โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม “วันทองถิ่นไทย 18
 มีนาคม” 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300)  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 103 ลําดับที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล 24
 เมษายน” 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (320300)  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 103 ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  และเป็นธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม     
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โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการเทศบาลสัญจร
พบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอน  และความ
ตองการของประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปัญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ตอไป เชน  จายเป็นคา
เอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
)หนา 104  ลําดับที่ 9 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลแมแตง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับ             ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาล  และผูนําชุมชน ฯลฯ ในเขตเทศบาล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ
. 2557 (320200)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561- 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 104 ลําดับที่ 10 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และการพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม     
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โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุ
วงศ์ฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับเสด็จรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ ที่เสด็จมาปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่ หรือเสด็จผานเสนทางในพื้นที่รับผิดชอบ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)  หนา 102 ลําดับที่ 3 และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ร.10

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฏาคม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 102 ลําดับที่ 3 และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)  หนา 103 ลําดับที่ 5 และสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (320400) 
     

ค่าวัสดุ รวม 403,932 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

     (1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน ของสํานักปลัด เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ กระดาษ
ไข แฟม  แบบพิมพ์  ลูกกลิ้งสรางภาพเครื่องถายเอกสาร แผงกั้น
หอง  มูลี่  น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ (330100)   จํานวน 90,000
 บาท
      (2) คาจัดซื้อหนังสือ และรับวารสารตางๆ เชน คู
มือ ระเบียบฯ  กฎหมายหนังสือพิมพ์ประจําสํานักงานฯลฯ
(330100) จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในสํานักงาน
เทศบาล เชน  ฟวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟา  สาย
ไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซ์ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ  ทรานซิ
ตเตอร์  และชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ (330200) 
     
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สํานัก
งาน เชน แปรง  ไมกวาด ถังขยะ เขง ถวยชาม ชอนสอม  แกวน้ํา
จานรองแกว  ถวยกาแฟ  คูลเลอร์ ใสน้ํา
น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ (330300) 
   
      

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  สําหรับซอมแซม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสราง ของสํานักงานเทศบาล  เชน  ไม
ตางๆ  สี  ทินเนอร์  แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  สายยางสง
น้ํา ตะปู  คอน ขวาน ใบเลื่อย  ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา  ทอ
ตางๆ ฯลฯ (330600) 
    
     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น๊อต
 สกรู กุญแจ หมอน้ํารถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟล์มกรองแสง ฯลฯ
 (330700)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก็สหุงตม  น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับใชกับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพนหมอก
ควัน  เครื่องสูบน้ํา ของเทศบาลฯลฯ  รวมถึงรถยนต์  หรือเครื่อง
จักรกลของหนวยงานอื่น  ที่ขอรับการสนับสนุนมาเพื่อแกไข
ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนฯลฯ
 (330800) 
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พูกัน สี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีจากการลาง การ
อัด ขยาย เลนส์ซูม ขาตั้งกลอง ฯลฯ (331100)
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  แผนกรองแสง เมมโมรี่ซิป เมาส์
เครื่องอานและบันทึกขอมูลฯลฯ (331400) 
    
     

วัสดุอื่น จํานวน 3,932 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ  มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา  อุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง สายดูดน้ําดับเพลิง ชุด
ผจญเพลิง ผาใบหลังคาเต็นส์ ฯลฯ  (331700)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาลและอาคารสถาน
ที่  ที่เทศบาลดูแลรับผิดชอบ คาไฟฟาเกินสิทธิ์ ฯลฯ (340100) 
     
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานและสิ่งปลูก
สรางอื่นที่อยูในความดูแลของเทศบาล (340200) 
     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ประจําสํานักงานเทศบาลและโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของเทศบาล  (340300) 
   
     

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ ฯลฯ (340400)
     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อ
สารอื่น ๆ  รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ (340500)
     
    

งบลงทุน รวม 144,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
           - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมี  ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
          - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
          - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือ ดีกวา ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
                3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวย ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 2 GB 
          - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
         - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
         - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
         - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
หมายเหตุ : จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีขนาด
ใหญ และเป็นการปรับปรุงซอมแซมโครงสรางหลักและมีขนาด
ใหญ เชน โครงสรางของเครื่องจักรกลเครื่องยนต์ของรถบรรทุก
น้ํา รถยนต์สวนกลาง และยานพาหนะตางๆ ฯลฯ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักปลัด ฯลฯ(411800)
     
     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,426,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,939,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,939,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,285,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง พรอมเงินปรับ
ปรุงประจําปโดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (220100)     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตําแหนงผูอํานวยการกอง / หัว
หนาสวนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
เป็นเงิน 42,000 บาทโดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (220300)
        

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 318,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนลูกจางประจํากองคลัง พรอมเงินปรับปรุง
คาจางประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (220500)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 271,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไปกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน(220700)
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให
แกพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป กองคลัง 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
 เรื่อง ใหขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (220800)      
     

งบดําเนินงาน รวม 443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป 2564) ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 กันยายน 2557 (310100) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั่งของเทศบาล ฯลฯ
  (310300) 
       

คาเชาบาน จํานวน 93,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาลกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (310400) 
    
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ (310500)
     

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ขอมูลขาว
สาร การจัดซื้อจัดจาง การจัดเก็บภาษีประจําป  ของกอง
คลัง เชน ปาย  วารสาร แผนพับ หรือโฆษณาทางหนังสือ
พิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ (320100)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองาน
ที่มีลักษณะเดียวกัน  ซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เชน
คาจางเหมาคนงานชวยเหลือเจาหนาที่กองคลัง  ดานการจัดเก็บ
ภาษีรายได  ดานการบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  หรือ
คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ  (320100) 
       
     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม อบรม สัมมนาฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจางกองคลัง ฯลฯ (320100) 
      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน และพนักงานจางของกองคลัง  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  (320300) 
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมออกใหบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ตั้งสํานักงาน เชน คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์  แผนพับ  คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนในการชําระภาษี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 110 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใสและเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม     
    

โครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําฐานขอมูล  และออกสํารวจ
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง เชน คาจางสํารวจ  คาจัดทําระบบฐานขอมูล  คา
วัสดุ  คาอุปกรณ์อื่นๆ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 111 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (320400) 
      

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  14:50:25 หนา : 26/75



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ประจําสํานักงาน
ของกองคลัง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟม แบบ
พิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ ฯลฯ  (330100)  
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  แผนกรองแสง เมมโมรี่ชิป เมาส์  เครื่องอาน และบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  (331400) 
     
     

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมี  ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือ  ดีกวา ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา 
     ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
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หนวยประมวลผล
     กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวย
ความจําหลักในการ
     แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
                3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวย
     ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
          - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
          - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
         - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
         - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
         - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
หมายเหตุ : จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมความพรอมสําหรับการ
ปองกัน แกไขปัญหา และชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  ผูประสบสาธารณภัยตางๆ
เชน อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว อัคคีภัย วาตภัย
และไฟปาฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และหลักเกณฑ์
การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562)
หนา 109 ลําดับที่ 62 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
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คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในชวงเทศกาล  วันสําคัญตางๆ  และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยนักทองเที่ยว
เชน เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต์
 ฯลฯ  เชน  คาจัดทําปาย  คาตอบแทนอาสาสมัคร คาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็น  สําหรับใชบริการหรืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0804.5/ว1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562)  
หนา109 ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
     

คาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์อปพร.ของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช  คาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไป
ราชการของ
อปพร. ฯลฯ  (320300) 
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3795 ลว.17
 พฤศจิกายน 2552
และ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลว. 29
 ตุลาคม 2553
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 
หนา 109 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตําบลแมแตง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติตําบลแมแตงชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตําบลแมแตง เชน คาพาหนะ คาวิทยากร คาอุปกรณ์  คาวัสดุ
ฝึก  คาอาหาร คาอาหารวาง คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หนา 3 ลําดับที่ 1  สอดคลอง
ยุทธศาสตร์การสรางความมั่งคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตําบลแมแตง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมชวย
เหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมแตง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และหนังสือ ดวนที่สุด
มท 0808.2/ว2145 ลว. 11 ตุลาคม 2560
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562)108 หนา 3
สอดคลองยุทธศาสตร์การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง และสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เพื่อใชในกิจการของงานปองกันภัยฯ เชน  ถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ (331600) 
    
     

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลจอมแจง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่
กลาง) ระดับอําเภอแมแตง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนงบประมาณเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง)
ระดับอําเภอแมแตง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และหนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว2145 ลว. 11 ตุลาคม
2560 และดวนที่สุด มท 0810.7/ว6768
ลว 29 พฤศจิกายน 2560
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ
.2562) หนา 108
ลําดับที่ 4 สอดคลองยุทธศาสตร์การสรางความมั่งคงปลอดภัย
และความสงบสุขของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,933,460 บาท

งบบุคลากร รวม 3,396,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,396,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,324,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา, ครูผูดูแล
เด็ก, ครู ค.ศ. 1,ครู ค.ศ. 2, ผอ.โรงเรียนอนุบาล  ฯลฯ พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  (220100)  (ร
.837,700/อ.1,486,800)    
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตําแหนงผูอํานวยการกอง / หัว
หนาสวนราชการที่มีฐานะเป็นกอง  ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง เป็นเงิน 42,000 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ  (220300)      
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยะฐานะ ของครู คศ.2 จํานวน 3 คน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 845,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  ผูชวยครูผูดูแล
เด็กฯลฯ  กองการศึกษาฯ ทั้งพนักงานจางตามภารกิจ  และ
พนักงานจางทั่วไป  คํานวณตั้งจายไว12 เดือน  
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12
พฤษภาคม
2547 (220700)  (ร.266,100/ อ.579,600)     
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 58,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให
แกพนักงานเทศบาลตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป กองการ
ศึกษาฯ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ใหขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (220800) (ร.22,260/ อ.36,000)
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งบดําเนินงาน รวม 884,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป  2564) ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 (310100) 
   
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองการศึกษาฯ  ที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั่งของ
เทศบาลฯ (310300) 
   
     

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อใหแกพนักงาน
เทศบาล กองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  (310400) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ครูผูดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1, ครู ค.ศ.2  กองการศึกษาฯ  ที่
มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ (310500)
    
    

ค่าใช้สอย รวม 726,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  ขอมูลขาว
สาร  ของกองศึกษา  เชน  ปายประชาสัมพันธ์ วารสาร แผน
พับ  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต หรือ
สิ่งพิมพ์ตาง ๆ  (320100) 
         

คาจางเหมาบริการ จํานวน 541,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองาน
ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เชน คาจางเหมาคนงานชวยเหลือผูดูแล
เด็กฯ  คาจางทําความสะอาด   ครูสอนออกกําลังกาย  หรือสอน
ทักษะการเลนกีฬา คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ฯลฯ (320100) 
         
     

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม อบรม สัมมนา ฯลฯ  ของพนักงาน
เทศบาล  ครูผูดูแลเด็ก ครู ค.ศ. 1,ครู ค.ศ.2  และพนักงาน
จาง ฯลฯ กองการศึกษาฯ (320100) (ร.30,000/อ.20,000)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ครูผูดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1 ,ครู ค.ศ. 2 และพนักงาน
จาง  กองการศึกษาฯ  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ(320300)
   
     

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2564  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 104 ลําดับที่ 1 และสอดคลองกับยุทศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม
ความรู ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ  เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน ของกองการศึกษา  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ กระดาษ
ไข แฟม  แบบพิมพ์  ลูกกลิ้งสรางภาพเครื่องถายเอกสาร แผงกั้น
หอง  มูลี่  น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ (330100) 
     
    

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของกองการ
ศึกษา เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟา  สาย
ไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา
หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ  ทรานซิตเตอร์  และชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
 (330200) 
     
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา  จานรองแกว  น้ํายาลางหอง
น้ํา น้ํายาดับกลิ่น  ฯลฯ (330300)
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  แผนกรองแสง เมมโมรี่ชิป เมาส์  เครื่องอานและบันทึก
ขอมูล ฯลฯ (331400)
     
     

งบลงทุน รวม 653,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 3 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการ  แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
                3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 2 GB 
           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
          - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมนอยกวา 3 ชอง  มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
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          - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย
หมายเหตุ : จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 631,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมแตง

จํานวน 194,000 บาท

- เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ขนาดความกวางไมนอยกวา 7.50 เมตร ยาวไมนอย
กวา 8.50 เมตร สูงไมนอยกวา 3.45 เมตร  
หลังคามุงดวยเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)   รวมพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 63.75 ตร.ม
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 13 ลําดับที่ 48 สอดคลอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนของ
จังหวัดเชียงใหม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง

จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง ดังนี้
1. ปรับปรุงหองน้ําอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม
แตง ดังนี้
     - เปลี่ยนชักโครกพรอมสายชําระ จํานวน 8 ชุด
     - เปลี่ยนประตูหองน้ํา จํานวน 8 ชุด
     - ปรับปรุงรางระบายน้ํา 
     - ฯลฯ
2. ปรับปรุงหองน้ําอาคารประกอบ
     - ปรับปรุงระบบน้ําดี/น้ําเสีย
     - ปรับปรุงระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
     - ปูกระเบื้องหองน้ํา 
     - เปลี่ยนประตูหองน้ํา 
     - ฯลฯ
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 20 ลําดับที่ 1 
(อ.150,000)
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาล(อาคารหองสมุดและ
หอง ICT)

จํานวน 287,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เทศบาล (อาคารหองสมุดและหอง ICT) ดังนี้
     1. รื้อถอนวัสดุที่ติดตั้งเดิม ไดแก 
          - ลอนคูมุงหลังคา 
          - ผาเพดาน 
          - ดวงโคมไฟและสายไฟฟา ฯลฯ
     2. มุงหลังคาใหมเป็นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) พื้นที่ไม
นอยกวา 269 ตร.ม
     3. ติดตั้งเชิงชาย รางน้ําฝน พรอมทอรับน้ําฝน
     4. ติดตั้งฝายิปซั่ม พื้นที่ไมนอยกวา 152 ตร.ม
     5. ติดตั้งฝาเพดานซีเมนต์บอร์ด พื้นที่ไมนอยกวา 72 ตร.ม
     6. ทาสีเพดาน  สีผนัง
     7. ติดตั้งโคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์    
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 20 ลําดับที่ 2 สอดคลอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนของ
จังหวัดเชียงใหม  (ร.79,668/อ.207,332)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,871,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,839,220 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,101,480 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง

จํานวน 1,101,480 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินการของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง  เชน  อาหารกลางวัน คา
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ คาอุปกรณ์การเรียน คา
วัสดุเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คา
สาธารณูปโภค  คาวัสดุงานบานงานครัว คาสงเสริมศักยภาพการ
ศึกษาทองถิ่น ฯลฯ  
- ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว. 14 กรกฏา
คม 2563 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 101 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
เชียงใหม     
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ค่าวัสดุ รวม 737,740 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 737,740 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ตาม
โครงการถายโอนภารกิจใหแกเด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนอนุบาล ดังนี้
        (1) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแมกะ ตั้งแตชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 170 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/ป จํานวน 325,754 บาท
        (2) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุงหลวง  ตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1- 6  จํานวน 88 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/จํานวน 168,625.60 บาท
        (3) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม
แตง  ตั้งแตชั้นอนุบาล 1- 3  จํานวน 127 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/ป จํานวน
243,357.40 บาท
      

งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุงหลวง ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 352,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดทุงหลวง ตามโครงการอาหารกลาง
วัน ตามโครงการถายโอนภารกิจ เพื่อดําเนินการจัดทําอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียน จํานวน 88 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 101 ลําดับที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
เชียงใหม     
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อุดหนุนโรงเรียนวัดแมกะ ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 680,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดแมกะ ตามโครงการอาหารกลางวัน ตาม
โครงการถายโอนภารกิจ เพื่อดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันให
แกนักเรียน จํานวน 170 คน ๆ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 101 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม ความรู 
ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม     
     

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 425,048 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,048 บาท

ค่าใช้สอย รวม 304,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแตง

จํานวน 304,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแตง  เชน คาอาหารกลาง
วัน จํานวน 245 วัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  คาใชจาย
ในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก   คาจางเหมาบริการ คาวัสดุการ
ศึกษา  คาวัสดุงานบานงานครัว  คาวัสดุเครื่องแบบเครื่องแตง
กาย คาสาธารณูปโภค ฯลฯ  (อ.264,000/ร.40,400)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 (320300)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 101 ลําดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม  ความรู ภูมิปัญญา
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยน
แปลงของจังหวัดเชียงใหม    
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ค่าวัสดุ รวม 120,648 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือและวารสารตางๆ เชน หนังสือพิมพ์
รายวัน ประจําที่อานหนังสือพิมพ์ประจําหมูบาน ตามโครงการ
ถายโอนภารกิจฯลฯ (330100)
     
      

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 76,648 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กนัก
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแตง  สําหรับเด็กนัก
เรียนในระบบฐานขอมูลจํานวน 40 คน ๆ ละ  7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/ป   
      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 456,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาปวยการ สําหรับนักบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน ๆ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิน พ.ศ.2562 และหนงสือ ดวนที่
สุด มท 0819.2/ว 4253 ลว.21 กรกฏาคม 2563 (อ.)
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ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์กูชีพกูภัยตําบลแมแตง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการศูนย์กูชีพกูภัยตําบลแม
แตง  เชน  คาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน คาลงทะเบียนการฝึกอบรม  การสัมมนา คาเดิน
ทางไปราชการของอาสาสมัคร และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553  (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 99 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
     

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะภายใน
ตําบล และแกไขปัญหาขยะของแตละหมูบาน  เชน  คา
อบรม  ศึกษาดูงาน  คาวัสดุอุปกรณ์  คาขุดบอฝังกลบขยะ  การ
จางเหมาเก็บทําลายขยะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 (320300)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 92 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม   
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โครงการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคไขเลือดออกและ
โรคติดตออื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรณรงค์ปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดโรคไขเลือดออกและโรคติดตออื่นๆ อาทิ คาจัดซื้อสาร
เคมี วัสดุอุปกรณ์และคาใชจาย อื่นๆ (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 98 ลําดับที่ 1  สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
     

โครงการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา-2019 (COVID-19)และโรคติดตออื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรณรงค์ปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และโรคติดตออื่นๆ อาทิ คา
จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 98 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม     
      

โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรโดยการ
ทําหมันผาตัดสุนัขและแมว

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบ
คุมประชากรโดยการผาตัดทําหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ เชน คา
วัสดุอุปกรณ์  คาวัคซีนและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ (320300)/(อ)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 98 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม      
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สําลี ผาพันแผล  ผาปดจมูก น้ํายา
ตางๆ เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ตางๆ ฯลฯ 
     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราชดําริ ดานสา
ธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

"- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน ตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000
 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ใชจายในการดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ดังนี้
1. บานทุงหลวง หมู 1 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการ พระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ5,000 บาท
     2.โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  จํานวน 5,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท
2. บานหัวปาหา หมู 2 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จํานวน 5,000 บาท
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     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท
3. บานแมกะ หมู 3 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 5,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท
4. บานมวงชุม หมู 4 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จํานวน 5,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท
5. บานตีนธาตุ หมู 5 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  จํานวน 5,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท  
6. บานสันปูเลย หมู 6 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานส
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าธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการสงเสริมโภชนาการของอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 110,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 5,000
 บาท  
7. บานหนองบัว หมู 7 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จํานวน 5,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท  
8. บานหวยชมพู หมู 8 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
     1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จํานวน 5,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณหมูบานละ 10,000
 บาท  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2559 และ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที 2 พ.ศ
. 2563
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 100 ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,164,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,730,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,730,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองชาง พรอมเงินปรับ
ปรุงประจําป
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  (220100)     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  ใหแกพนักงานเทศบาลกองชางตามหนังสือที่ มท.0809.3
/ ว 115 ลงวันที1่4 กรกฎาคม 2551  เรื่อง  ใหขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  และหนังสือที่เกี่ยวของ  
       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตําแหนงผูอํานวยการกอง / หัว
หนาสวนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ   (220300)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 361,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางของกองชาง   ทั้งพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน (220700)   
  
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
กองชาง โดยคํานวณตั้งจายไว  12  เดือน  
- ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 115  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ใหขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (220800)     
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหกับผูที่รวมเป็นกรรมการเปดซอง
ประกวดราคา  สอบราคา และกรรมการตรวจงานจางโครงการกอ
สราง ฯลฯ
จํานวน  5,000 บาท
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป 2564) ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง  จํานวน 10,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 (310100)     
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางกองชาง  ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั่งของเทศบาล ฯลฯ
  (310300) 
       

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อใหแกพนักงานเทศบาลกอง
ชาง ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ (310400) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
กองชางที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
(310500) 
   
     

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองาน
ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เชน คาจางเหมาธุรการ  คาจางเหมาจัด
ทําเอกสาร คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ (320100) 
    

คาจางเหมาแรงงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของหรือสิ่งปลูก
สรางตางๆ  ที่เทศบาลดําเนินการเอง เชน คาจางเหมาแรงงาน
ดําเนินการกอสรางหรือซอมแซมหรือตอเติมปรับปรุงอาคารที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ (320100)      

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม สัมมนาตางๆ  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจางกองชาง ฯลฯ  (320100)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และพนักงานจางของกองชาง  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 (320300) 
   
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินตางๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
(320400) 

      

ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ ประจํากอง
ชาง เชน  กระดาษ
ปากกา  ดินสอ กระดาษไข แฟม  แบบพิมพ์  ลูกกลิ้งสรางภาพ
เครื่องถายเอกสาร แผงกั้นหอง  มูลี่  น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ
  (330100) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก กระดาษ
ตอเนื่อง แผนกรองแสง เมมโมรี่ ชิป เมาส์ เครื่องอาน
และบันทึก ขอมูล ฯลฯ (331400) 
   
     

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่1   
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมี  ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือ  ดีกวา ดังนี้ 
                1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการ แสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
                3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 2 GB 
           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
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ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
          - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมนอยกวา 3 ชอง มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
          - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย
หมายเหตุ : จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,712,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สําหรับบํารุง
รักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  เชน  ฟวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟ  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา  หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ  ทรานซิตเตอร์  และชิ้นสวน
วิทยุ ฯลฯ (330200)
      

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  สําหรับซอมแซม
ครุภัณฑ์  หรือสิ่งกอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล หรือสนับสนุนใหคณะกรรมการหมูบานดําเนินการ
เชน  ไมตางๆ  ทินเนอร์  แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย หรือซีเมนต์บล็อก  สายยาง
สง น้ํา ตะปู คอน มีด ขวาน
เลื่อย  ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ฯลฯ (330600) 
     

งบลงทุน รวม 2,672,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,672,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาปาชา บานสันปูเลย หมู 6 จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อกอสรางอาคารศาลาปาชา บานสันปูเลย หมู 6 ขนาดความ
กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร  ยาวไมนอยกวา 18.00 เมตร สูงไม
นอยกวา 3.00 เมตร  หลังคามุงดวยเหล็กรีด
ลอน (Metal Sheet) รวมพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 108.00 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนา 10 ลําดับที่ 31 สอดคลอง
กับยุทธศาสตร์การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความ
รู ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บานทุงหลวง หมู 1 จํานวน 31,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 บานทงหลวง หมู 1  (จุดพิกัด เริ่ม
ตน 19.1563827N,98.9303133E สิ้น
สุด 19.156406N,98.930547E) ขนาดความกวางไมนอย
กวา 2.50 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 60.00 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 4 ลําดับ 3 สอดคลอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนของจังหวัด
เชียงใหม
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนเลียบคลองชลประทาน (เชื่อม
บานแมกะ หมู 3-สะพานบานปาเสา หมู 2)

จํานวน 2,231,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนเลียบคลองชลประทาน (เชื่อมบานแมกะ หมู 3-สะพาน
บานปาเสา หมู 2)  จํานวน 3 ชวง รวมระยะทางไมนอย
กวา 1,030.00 เมตร หรือพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 4,040.00
 ตร.ม. (จุดเริ่มตน พิกัด 19.140901N,98.926628E สิ้น
สุด 19.131840N,98.933051E) ดังนี้
     ชวงที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวางไม
นอยกวา 4.00 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 210.00 เมตร หนาไม
นอยกวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 840.00 ตร.ม
     ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวางไม
นอยกวา 3.00 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 80.00 เมตร หนาไม
นอยกวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 240.00 ตร.ม
     ชวงที่ 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวางไม
นอยกวา 4.00 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 740.00 เมตร หนาไม
นอยกวา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 2,960.00 ตร
.ม
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 หนา 8 ลําดับ 23 สอดคลอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนของจังหวัด
เชียงใหม
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยเฮี้ย บานหัวปาหา หมู 2 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยเฮี้ย
 บานหัวปาหา หมู 2 (พิกัด จุดเริ่ม
ตน 19.164398N,98.903225E สิ้น
สุด 19.163742N,98.903761E) โดยการเทคอนกรีตทับถนนเสน
เดิมบริเวณที่ชํารุดเสียขนาดความกวางไมนอยกวา 4.00
 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 74.00 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 296.00 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแมแตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไข ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 12 ลําดับ 45 สอดคลอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนของ
จังหวัดเชียงใหม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาคมหมูบานและตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน และ
ตําบล  การระดมความคิดเห็น และสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เพื่อนําขอมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เชน  คาเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์  คา
อาหารวาง และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 105 ลําดับที่ 1  สอดคลองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม       
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โครงการรณรงค์เฝาระวังปองกันปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์  การใหความรู การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาชนและประชาชนทั่วไป  การเฝาระวังปองกันกลุมเสี่ยง เพื่อไม
ใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 107 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางความมั่น
คงปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมแตง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล เชน ประชุมกลุม อบรม
สัมมนา กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 106 ลําดับที่ 5  สอดคลองกับยุทธศาสตร์การการสราง
ความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของจังหวัด
เชียงใหม    
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โครงการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 108 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม      
    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ตางๆ   สําหรับสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬาของ
ประชาชน (331300)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขวงธรรมะสําหรับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรม
ธรรมะใหกับประชาชน  ตามโครงการขวงธรรมะสําหรับ
ประชาชน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 94 ลําดับที่ 5  สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคม
แหงวัฒนธรรม ความรู  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรตามโครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 95 ลําดับที่ 6  สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรม ความรู
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม      
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โครงการสืบสานประเพณีเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเขา
พรรษา ตามโครงการฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 93 ลําดับที่ 2  สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรม  ความรูภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และพัฒนาศักยภาพ
คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการอุยสอนหลานสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีลานนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีลานนา ตามโครงการฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 94 ลําดับที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การสรางสังคมแหง
วัฒนธรรม ความรูภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 45 ประจําป 2564 เชน คา
จางตกแตงรถบุปผาชาติของอําเภอแมแตง คาอาหารและเครื่อง
ดื่มสําหรับเจาหนาที่ขาราชการ  พนักงาน
ผูนําทองถิ่น ทองที่ รวมถึงพอคาประชาชนอําเภอแมแตงที่ไปรวม
ขบวนแหรถบุปฝาชาติ และคาวัสดุ คาอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ
.2562)หนา 95
ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
สมดุลและยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารจัดการศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานของศูนย์ถายถอดเทคโนโลยี่การ
เกษตรประจําตําบล เชน  คารับรองการประชุมคณะ
กรรมการ การฝึกอบรม ฯลฯ  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
)หนา 91 ลําดับที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเป็นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม      
     

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรมและสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเพาะปลูกพืชสมุนไพร ตางๆ เชน คา
วิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุ คาอาหาร  และคาวัสดุอื่นที่จําเป็น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาตําบล 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 91 ลําดับที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเป็นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์,พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์,ปุ๋ยจอบ ใบมีด วัสดุเพาะชํา ฯลฯ สําหรับ
ใชบํารุงรักษาปองกันและกําจัดศัตรูพืช ไมดอกไมประดับ  สวน
หยอม  บริเวณอาคารสํานักงาน ฯลฯ (331000)
        

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักแผนดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและ
ปา เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  เชน จัดกิจกรรมปลูกปา สรางฝาย
ชะลอน้ํา ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
) หนา 90 ลําดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม
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โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาเครื่องจักร ดําเนินการขุดลอก
และกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ตื้น
เขิน ฯลฯ ตามสภาพของแหลงน้ําสาธารณะที่ประชาชนหรือ
เกษตรกรตองการฯลฯ (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 91 ลําดับที่ 4 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม     
     

โครงการปองกันและแกไขปัญหาหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์  ลดการเผาในพื้นที่  การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลด
ปัญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ฯลฯ  เพื่อแกไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562
) หนา 90 ลําดับที่ 2 สอดคลองกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดลอมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ของจังหวัด
เชียงใหม     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,207,800 บาท

งบกลาง รวม 10,207,800 บาท
งบกลาง รวม 10,207,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางเทศบาลทั้งหมด  
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 2557  (110300) 
        

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมเป็นรายป
ประจําป 2564 ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานจาง
เทศบาลทั้งหมดโดยประมาณทั้งป 
- ตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  14:50:26 หนา : 72/75



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,995,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ ในเขตเทศบาลฯ  ที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ จํานวน 1,032 ราย  ดังนี้   
     - ชวงอายุ 60-69  ป  จํานวน 700 คนๆละ 600
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน  5,040,000 บาท 
     - ชวงอายุ 70-79  ป  จํานวน 213  คนๆ ละ 700
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 1,789,200 บาท 
     - ชวงอายุ 80-89  ป  จํานวน 109  คนๆ ละ 800
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 1,046,400  บาท 
     - ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 10 คนๆ ละ1,000
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 และ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
 
     
     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,214,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผู
พิการ ในเขตเทศบาลฯ   ที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยพิการ จํานวน 125
 คน ๆ ละ 800 บาท  และผูพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ไดรับเพิ่ม
อีกคนละ 200 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหแกผูปวย
โรคเอดส์ ในเขตเทศบาลฯ  ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว  และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ
ดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จํานวน 35
 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน (110900) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
         

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  เชน การเกิด อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาวฯลฯ
  หรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนเป็น
สวนรวม หรือ เพื่อชวยเหลือประชาชนในเชิงปองกันและยับยั้ง
กอนที่จะเกิดสาธารณภัย เชน การเกิดโรคติดตอ
อันตราย กรณี   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  
      

รายจายตามขอผูกพัน

คาตอบแทนในการอนุญาตการขุดหรือดูดทรายฯ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2551 มาตรา 9

จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อแบงจายคาตอบแทนในการอนุญาต  การขุดหรือดูด
ทรายฯ  ใหกับองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมอัตรารอยละสี่
สิบของคาตอบแทนที่ไดรับ 
- ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 9  
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ
. 2555 (111100) 
    
     

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมแตง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม
แตง (บานสันปูเลย) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบล ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติกําหนด (เทศบาลสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เพื่อ
ใชในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในทองถิ่นฯ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 330,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวยเหลือ บําเหน็จตกทอด ตั้งจายใน
อัตรารอยละ 2 ของรายได  โดยไมรวมจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มี
ผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทุกชนิด 
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.5/ว 1264  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2557 (120100) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนในการ
อนุญาตการขุดหรือดูด
ทรายฯ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ
.2551 มาตรา 9

62,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แม่แตง

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,995,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

330,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนในการ
อนุญาตการขุดหรือดูด
ทรายฯ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ
.2551 มาตรา 9

62,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แม่แตง

10,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,995,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

330,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,214,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 361,000 845,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 58,260

เงินเดือนพนักงาน 1,260,000 2,324,500

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 40,000

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,214,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 858,000 2,064,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 147,900 166,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

71,000 177,260

เงินเดือนพนักงาน 3,435,000 7,019,500

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 318,000 318,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 120,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000 120,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 192,000 541,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 10,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

190,000 335,000

ค่าเช่าบ้าน 153,000 237,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,090,000 1,823,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 10,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 90,000 160,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ตําบลแม่แตง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์อปพร.ของ
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน" เฉลิมพระ
เกียรติฯ

10,000

โครงการ "วันชาติไทย"

โครงการ "วันแม่แห่ง
ชาติ"

โครงการข่วงธรรมะ
สําหรับประชาชน

10,000

โครงการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
สาธารณะ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

110,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ตําบลแม่แตง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์อปพร.ของ
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป

250,000 250,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน" เฉลิมพระ
เกียรติฯ

10,000

โครงการ "วันชาติไทย" 5,000 5,000

โครงการ "วันแม่แห่ง
ชาติ"

5,000 5,000

โครงการข่วงธรรมะ
สําหรับประชาชน

10,000

โครงการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
สาธารณะ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการจัดทําหรือปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการตักบาตรเทโว
โรหนะ

15,000

โครงการเทศบาลสัญจร
พบปะประชาชน

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล

30,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและตําบล เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน

10,000

โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออื่นๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

5,000 5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000 10,000

โครงการจัดทําหรือปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 30,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหนะ

15,000

โครงการเทศบาลสัญจร
พบปะประชาชน

10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล

30,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและตําบล เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน

10,000

โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออื่นๆ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า-2019 (COVID-19)
และโรคติดต่ออื่นๆ

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลแม่แตง

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมประชากรโดยการทํา
หมันผ่าตัดสุนัขและแมว

36,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด

10,000

โครงการรับเสด็จพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และพระบรมวงศานุ
วงศ์ฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า-2019 (COVID-19)
และโรคติดต่ออื่นๆ

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลแม่แตง

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมประชากรโดยการทํา
หมันผ่าตัดสุนัขและแมว

36,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด

10,000

โครงการรับเสด็จพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และพระบรมวงศานุ
วงศ์ฯ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.10

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลแม่แตง

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้
สูงอายุตําบลแม่แตง

80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.10

10,000 10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลแม่แตง

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้
สูงอายุตําบลแม่แตง

80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่แตง

304,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
แม่แตง

1,101,480

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน
สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณี
ล้านนา

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่แตง

304,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
แม่แตง

1,101,480

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000

โครงการอุ้ยสอนหลาน
สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณี
ล้านนา

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 60,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 62,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 814,388

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 74,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 814,388

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 244,000

วัสดุอื่น 3,932 3,932

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 90,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 23,000 23,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 จํานวน 2 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่1 
 ่ จํานวน 2 เครื่อง

44,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 บ้าน
ทุ่งหลวง หมู่ 1

31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 จํานวน 2 เครื่อง

44,000 44,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่1 
 ่ จํานวน 2 เครื่อง

44,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง

44,000 44,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 บ้าน
ทุ่งหลวง หมู่ 1

31,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นเลียบ
คลองชลประทาน (เชื่อม
บ้านแม่กะ หมู่ 
3-สะพานบ้านป่าเส้า 
หมู่ 2)

2,231,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
แม่แตง

150,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาล(อาคารห้อง
สมุดและห้อง ICT)

287,000

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายห้วยเฮี้ย 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ป่าช้า บ้านสันปูเลย หมู่ 
6

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นเลียบ
คลองชลประทาน (เชื่อม
บ้านแม่กะ หมู่ 
3-สะพานบ้านป่าเส้า 
หมู่ 2)

2,231,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
แม่แตง

150,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาล(อาคารห้อง
สมุดและห้อง ICT)

287,000

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายห้วยเฮี้ย 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ป่าช้า บ้านสันปูเลย หมู่ 
6

260,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563  14:51:19 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

194,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
จอมแจ้ง ตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 
ระดับอําเภอแม่แตง

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสา
ธารณสุุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่แตง 
ตามโครงการมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

194,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
จอมแจ้ง ตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 
ระดับอําเภอแม่แตง

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสา
ธารณสุุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่แตง 
ตามโครงการมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่ง
หลวง ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน

352,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่
กะ ตามโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

680,000

รวม 10,207,800 70,000 120,000 105,000 4,876,000 456,000 8,229,728 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่ง
หลวง ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน

352,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่
กะ ตามโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

680,000

รวม 10,785,472 35,000,000
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