
  
 

 
 
 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย   
ประจําปี  พ.ศ. 25๖2 

 

 

ของ 

 
 

เทศบาลตําบลแม่แตง 
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 



เทศบาลตําบลแม่แตง

เขต/อําเภอ แม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  -    

พืนที 36.97 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 4,388 คน

ชาย 2,230 คน

หญิง 2,158 คน

ข้อมูล ณ วันที 4 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่แตง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลแม่แตง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลแม่
แตงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่แตงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,169,151.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,036,251.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,474,582.87 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 8,172.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 28,074,497.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,060,705.20 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 427,198.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 180,846.86 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 6,400.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,887,852.51 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,511,495.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,775,586.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 21,914,672.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,809,589.36 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,387,157.16 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,045,501.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,734,600.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 937,824.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 165,846.80 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 330,424.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลแม่แตง
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,124,109.50 1,020,400.00 1,059,600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 260,590.50 327,100.00 292,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 209,176.43 250,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 310,900.00 50,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,904,776.43 1,647,500.00 1,651,700.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,965,133.36 14,500,000.00 15,491,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,965,133.36 14,500,000.00 15,491,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,948,192.00 14,852,500.00 15,614,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,948,192.00 14,852,500.00 15,614,200.00

รวม 29,818,101.79 31,000,000.00 32,756,900.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,026,259.29 8,609,400.00 8,936,054.00

งบบุคลากร 9,003,437.09 11,105,040.00 11,105,040.00

งบดําเนินงาน 5,863,762.33 7,290,860.00 8,045,691.00

งบลงทุน 2,613,700.00 3,264,700.00 3,305,440.00

งบเงินอุดหนุน 1,311,213.26 730,000.00 1,364,675.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,818,371.97 31,000,000.00 32,756,900.00

รวม 26,818,371.97 31,000,000.00 32,756,900.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,754,096

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,044,075

แผนงานสาธารณสุข 449,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,188,675

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 730,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 230,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,936,054

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,756,900





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,961,640 1,682,800 6,644,440

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,337,000 1,682,800 4,019,800

งบดําเนินงาน 3,071,916 455,000 3,526,916

    ค่าตอบแทน 395,000 135,000 530,000

    ค่าใช้สอย 1,760,000 250,000 2,010,000

    ค่าวัสดุ 566,916 70,000 636,916

    ค่าสาธารณูปโภค 350,000 0 350,000

งบลงทุน 567,680 15,060 582,740

    ค่าครุภัณฑ์ 131,680 15,060 146,740

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 436,000 0 436,000

                                             รวม 8,601,236 2,152,860 10,754,096

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 250,000 250,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 3,203,600 0 0 3,203,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,203,600 0 0 3,203,600

งบดําเนินงาน 761,000 1,658,146 421,629 2,840,775

    ค่าตอบแทน 101,000 0 0 101,000

    ค่าใช้สอย 585,000 1,025,800 300,980 1,911,780

    ค่าวัสดุ 75,000 632,346 120,649 827,995

งบลงทุน 159,700 0 0 159,700

    ค่าครุภัณฑ์ 74,000 0 0 74,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 85,700 0 0 85,700

งบเงินอุดหนุน 0 840,000 0 840,000

    เงินอุดหนุน 0 840,000 0 840,000

                                             รวม 4,124,300 2,498,146 421,629 7,044,075

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                                             รวม 449,000 449,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,257,000 0 1,257,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,257,000 0 1,257,000

งบดําเนินงาน 413,000 250,000 663,000

    ค่าตอบแทน 81,000 0 81,000

    ค่าใช้สอย 292,000 0 292,000

    ค่าวัสดุ 40,000 250,000 290,000

งบลงทุน 30,000 1,904,000 1,934,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 1,904,000 1,934,000

งบเงินอุดหนุน 0 334,675 334,675

    เงินอุดหนุน 0 334,675 334,675

                                             รวม 1,700,000 2,488,675 4,188,675

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

งบลงทุน 570,000 570,000

    ค่าครุภัณฑ์ 570,000 570,000

                                             รวม 730,000 730,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 10,000 135,000 145,000

    ค่าใช้สอย 0 135,000 135,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 10,000 165,000 175,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 120,000 110,000 230,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000 220,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 120,000 110,000 230,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,936,054 8,936,054

    งบกลาง 8,936,054 8,936,054

                                             รวม 8,936,054 8,936,054



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,754,096

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,044,075

แผนงานสาธารณสุข 449,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,188,675

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 730,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 230,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,936,054

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,756,900

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแม่แตง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,756,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,756,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่แตงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลแม่แตง
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่แตงมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสังวรณ์  จเรวรรณ์   )

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลแม่แตง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายศราวุธ   ไทยเจริญ)

ตําแหน่ง นายอําเภอแม่แตงปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,756,900   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,059,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 959,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 88,500 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่สสในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 12,100 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 292,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรืองสถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 153,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
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ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรืองการกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหาร
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,491,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,230,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 312,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,380,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 37,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,500 บาท
ปรมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,614,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,614,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทัวไปทีตังไว้ในปีงบประมาณ 2561 และตังไว้ในปีงบ
ประมาณ 2562 ดังนี
    (1)  เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอน จํานวน  2,800,000 บาท
    คําชีแจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
    (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม (โรงเรียน สพฐ
,โรงเรียนอนุบาล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  จํานวน  709,000 บาท
    คําชีแจง ประมาณการตามจํานวนเด็กนักเรียนทีมีอยู่
    (3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน สพฐ
,โรงเรียนอนุบาล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  จํานวน  1,5169,000 บาท 
    คําชีแจง ประมาณการตามจํานวนเด็กนักเรียนทีมีอยู่
    (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 68,000 บาท
    (ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)
    คําชีแจง  ประมาณการตามจํานวนเด็กนักเรียนทีมีอยู่
    (5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่
แตง จํานวน 1,090,000 บาท 
    (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม และสวัสดิการ ครู ผดด. พนักงานจ้าง 
ผดด. ฯลฯ)
    คําชีแจง ประมาณการตามข้อมูลทีขอรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
    (6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ จํานวน 6,607,200 บาท 
    คําชีแจง  ประมาณการตามจํานวนผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รับเบียยังชีพ
    (7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  จํานวน 1,104,000 บาท
    คําชีแจง ประมาณการตามจํานวนผู้พิการทีมีสิทธิได้รับเบียความพิการ
    (8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน 210,000 บาท
    คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
    (9) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
    คําชีแจง ประมาณการไว้ตามทีได้รับจัดสรรในปีทีผ่านมา (2561)
    (10) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน 5,400 บาท
    คําชีแจง ประมาณการไว้ตามทีได้รับจัดสรรในปีทีผ่านมา (2561)
    (11) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพ
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ระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน 27,000 บาท
    คําชีแจง ประมาณการไว้ตามทีได้รับจัดสรรในปีทีผ่านมา (2561)
    (12) เงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาขันพืนฐาน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่
แตง) จํานวน 351,600 บาท 
    (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรร่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
    คําชีแจง ประมาณการตามจํานวนเด็กนักเรีนทีมีอยู่
    *(13) เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่
แตง จํานวน 966,000 บาท
    (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม สวัสดิการ ครู ฯลฯ) 
    คําชีแจง ประมาณการตามข้อมูลทีขอรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
* หมายเหตุ จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินแล้วเท่านัน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,756,900   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,059,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 959,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 88,500 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่สสในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 12,100 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 292,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรืองสถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 153,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
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ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง การกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท
ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรืองการกําจัดสิงปฏิกูลและมูล
ฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตังรับใหม่ ตามเทศบัญญัติฯ เรือง สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหาร
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,491,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,230,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 312,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,380,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 37,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,500 บาท
ปรมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,614,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,614,200 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400 1,387,360 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,521,600 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,345,601 1,637,100.62 1,499,407 1,646,000 0 % 1,646,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 69,833 98,850 92,220 91,000 0 % 91,000

เงินประจําตําแหน่ง 109,200 121,800 126,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 375,000 405,560 417,720 438,000 0 % 438,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 34,710 32,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,934,344 2,295,310.62 2,171,347 2,337,000 2,337,000

รวมงบบุคลากร 4,558,984 4,919,950.62 4,692,947 4,961,640 4,961,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลแม่แตง
อําเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 172,050 164,860 0 140,000 71.43 % 240,000

ค่าเบียประชุม 14,750 18,125 16,312.5 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,200 36,000 44,800 120,000 -41.67 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,230 8,090 16,150 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 231,230 227,075 77,262.5 345,000 395,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 637,543 856,617 923,824 1,030,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 1,010,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 16,845 34,050 78,720 60,000 0 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 86,197.9 0 0 % 0

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

(3.2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพือเพิมประสิทธิภาพ  (อ) 0 0 259,000 0 0 % 0

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

(3.8) โครงการประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล เพือจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 0 0 13,000 0 0 % 0

(3.9) โครงการเทศบาลสัญจรพบปะ
ประชาชน 0 0 9,455 0 0 % 0

ค่าชดใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 138,529.48 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 118,550 30,150 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือก
ตังซ่อมสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหาร
เทศบาล

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10" 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10" 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการ "วันพ่อของแผ่นดิน" 0 46,165 0 0 0 % 0

โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" 0 29,197 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําเว๊ปไซด์และปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต 29,900 0 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลแม่แตงสัญจร
พบปะประชาชน 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยังยืน 19,150 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมหมู่บ้านและตําบล 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมหมู่บ้ืานและตําบล
เพือจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 0 8,160 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 0 0 0 50,000 300 % 200,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพ 243,549 0 0 0 0 % 0

โครงการรับเสด็จฯ 0 6,750 0 50,000 0 % 50,000

โครงการวันพ่อของแผ่นดิน 32,005 0 0 0 0 % 0

โครงการวันแม่แห่งชาติ 48,094 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 87,776.5 93,566.24 84,734.76 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,381,941.98 1,114,655.24 1,607,871.66 1,550,000 1,760,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 95,547 84,764 66,970 70,000 57.14 % 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,800 35,401 6,625 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,577 12,399 19,213 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 20,847 3,603 9,763 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 23,420 22,290 80,000 -25 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 126,731.18 131,304.99 161,800.89 250,000 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,420 34,170 6,918 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 3,295 54,140 -68.76 % 16,916

รวมค่าวัสดุ 301,922.18 325,061.99 296,874.89 564,140 566,916

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 165,389.18 177,889.94 159,663.57 180,000 0 % 180,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 23,470 8,905 11,545 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 24,891.93 22,762.48 24,401.48 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 27,684 21,658 13,235 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 92,448 92,899 102,315 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 333,883.11 324,114.42 311,160.05 350,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 2,248,977.27 1,990,906.65 2,293,169.1 2,809,140 3,071,916

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1 โต๊ะต่างๆ 0 0 70,500 0 0 % 0
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โครงการจัดซือเก้าอีประชุมสภาฯ  
จํานวน 20 ตัว 0 29,000 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมสนาม  จํานวน 6 เครือง 0 0 0 0 100 % 14,100

จัดซือพัดลมไอเย็น  จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 17,580

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 รถยนต์ส่วนกลาง 0 0 755,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 เครืองเสียงสนาม 0 0 89,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 64,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 22,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 21,600 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี 
แบบ Network 0 9,800 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,350 0 39,400 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,350 125,000 954,400 100,000 131,680

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมทีดินของเทศบาลตําบลแม่
แตง 0 148,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติไทย 0 82,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวเทศบาล 0 0 0 333,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการติดตังระบบประปาสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่แตง 49,049 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตําบล
แม่แตง โดยการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

321,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เทศบาลตําบลแม่แตง 378,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรัวเทศบาลตําบลแม่
แตง 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอาคาร
อเนกประสงค์ 0 0 0 187,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่แตง 0 0 0 0 100 % 136,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 798,049 230,000 0 520,000 436,000

รวมงบลงทุน 825,399 355,000 954,400 620,000 567,680

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 45,000 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000 75,000 30,000 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 75,000 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,708,360.27 7,340,857.27 7,970,516.1 8,420,780 8,601,236

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 732,180 1,066,633.39 1,089,527.09 1,221,400 0 % 1,221,400
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,820 229,720 234,780 260,400 0 % 260,400

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,690 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,680 217,920 133,680 135,000 0 % 135,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 34,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,253,370 1,590,273.39 1,523,987.09 1,682,800 1,682,800

รวมงบบุคลากร 1,253,370 1,590,273.39 1,523,987.09 1,682,800 1,682,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 97,000 96,150 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 60,900 75,950 73,625 80,000 0 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,110 16,525 26,670 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 167,010 188,625 100,295 135,000 135,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 18,200 53,000 106,000 191,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 160,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 17,231 0 0 % 0

(2.2) โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  0 0 12,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 31,876 0 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที 0 9,300 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 87,285 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,690 0 15,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 110,175 94,176 150,981 281,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,460.3 36,846.2 42,772.25 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,070 31,020 35,370 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 94,530.3 67,866.2 78,142.25 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 371,715.3 350,667.2 329,418.25 486,000 455,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เคาร์เตอร์บาร์โค้ง 6,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 6 ตัว 0 0 0 0 100 % 15,060

ตู้ต่างๆ 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 21,600 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 0 20,700 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 22,000 0 0 0 0 % 0

เครืองสแกนเนอร์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 42,300 0 31,000 15,060

รวมงบลงทุน 28,500 42,300 0 31,000 15,060

รวมงานบริหารงานคลัง 1,653,585.3 1,983,240.59 1,853,405.34 2,199,800 2,152,860

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,361,945.57 9,324,097.86 9,823,921.44 10,620,580 10,754,096
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร. ของเทศบาล 0 0 8,000 0 0 % 0

(1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 0 0 1,080 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 0 2,880 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
อปพร.ของเทศบาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแม่
แตง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (สถานทีกลาง) ระดับอําเภอแม่
แตง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,880 9,080 150,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,120 35,808.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 10,120 35,808.5 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 10,000 13,000 44,888.5 180,000 250,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองพ่นยา  จํานวน 1 
เครือง 0 16,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,800 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 16,800 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 29,800 44,888.5 210,000 250,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 29,800 44,888.5 210,000 250,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 295,560 497,360 1,050,900 2,159,500 10 % 2,375,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 118,680 160,438 808,320 724,300 0 % 724,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 56,804 67,963 61,800 0 % 61,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,240 756,602 1,969,183 2,987,600 3,203,600

รวมงบบุคลากร 480,240 756,602 1,969,183 2,987,600 3,203,600
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 115,000 135,760 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 4,800 28,800 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,608.75 8,771.75 38,292.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 124,408.75 173,331.75 74,292.5 101,000 101,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 235,900 307,220 302,385 398,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 435,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก 0 0 5,116 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 14,338 19,824 0 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 78,954 80,000 0 80,000 0 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 900 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 329,192 407,944 401,828 548,200 585,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,672 29,892 20,610 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,999 12,723 22,088 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 11,570 19,940 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 62,671 54,185 62,638 75,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 516,271.75 635,460.75 538,758.5 724,200 761,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือเครืองฉายภาพสามมิติ 0 0 0 0 100 % 20,800

โครงการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจ
กเตอร์ 0 0 0 0 100 % 53,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 22,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 0 20,700 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0 9,800 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 5,670 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 36,170 0 0 74,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 194,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่แตง 0 0 0 0 100 % 85,700

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 194,000 0 0 0 85,700

รวมงบลงทุน 216,000 36,170 0 0 159,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,212,511.75 1,428,232.75 2,507,941.5 3,711,800 4,124,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่แตง

0 0 160,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่แตง

829,460 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแม่แตง

0 0 0 703,000 45.92 % 1,025,800

รวมค่าใช้สอย 829,460 0 160,000 703,000 1,025,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 288,018.6 297,393.7 522,640 20.99 % 632,346

วัสดุอืน 495,942.99 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 515,942.99 288,018.6 297,393.7 522,640 632,346

รวมงบดําเนินงาน 1,345,402.99 288,018.6 457,393.7 1,225,640 1,658,146

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 650,000 644,000 661,000 722,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง ตาม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 0 0 0 0 100 % 320,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  12:31:05 หน้า : 13/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่กะ ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน 0 0 0 0 100 % 520,000

รวมเงินอุดหนุน 650,000 644,000 661,000 722,000 840,000

รวมงบเงินอุดหนุน 650,000 644,000 661,000 722,000 840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,995,402.99 932,018.6 1,118,393.7 1,947,640 2,498,146

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่แตง

0 0 916,200 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่แตง

0 881,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่แตง

0 0 0 458,480 -34.35 % 300,980

รวมค่าใช้สอย 0 881,000 916,200 458,480 300,980

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,886 43,920 41,280 44,000 0 % 44,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 227,756.42 197,831.8 130,400 -41.22 % 76,649

รวมค่าวัสดุ 37,886 271,676.42 239,111.8 174,400 120,649

รวมงบดําเนินงาน 37,886 1,152,676.42 1,155,311.8 632,880 421,629

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 37,886 1,152,676.42 1,155,311.8 632,880 421,629

รวมแผนงานการศึกษา 3,245,800.74 3,512,927.77 4,781,647 6,292,320 7,044,075
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

(1)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
กู้ชีพกู้ภัยตําบลแม่แตง 0 0 5,218 0 0 % 0

(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทํา
หมันผ่าตัดสุนัขและแมว

0 0 29,375 0 0 % 0

(3)  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรค
ติดต่ออืนๆ

0 0 59,657.98 0 0 % 0

(6) โครงการบริหารจัดการขยะภายใน
ตําบล 0 0 218,640 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพ
กู้ภัยตําบลแม่แตง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะตําบลแม่
แตง 64,250 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล 0 61,700 0 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดไข้เลือดออกและโรคติดต่ออืนๆ 0 29,679.4 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
อืนๆ

21,060 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากรโดยการทําหมันผ่า
ตัดสุนัขและแมว

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 85,310 91,379.4 322,850.98 220,000 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,976 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,976 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 95,286 91,379.4 322,850.98 230,000 230,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รถเข็น 0 0 0 5,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

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

โครงการจัดซือเครืองพ่นฝอยละออง 
ULV 0 0 0 0 100 % 59,000

โครงการจัดซือเตาเผาขยะสําเร็จรูป 
จํานวน 1 เตา 0 95,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือรถเข็นพ่วง จํานวน 2 
คัน 0 5,800 0 0 0 % 0

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

เตาเผาขยะ 0 0 0 196,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 100,800 524,800 201,800 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ
หมู่บ้าน 0 0 0 210,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 210,000 0

รวมงบลงทุน 0 100,800 524,800 411,800 59,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 60,000 0 160,000 -100 % 0

อุุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุุข 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000 60,000 0 160,000 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 0 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 155,286 252,179.4 847,650.98 801,800 449,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 155,286 252,179.4 847,650.98 801,800 449,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยหรือไร้ทีพึง 20,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 20,000 0 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 0 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 0 0 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 759,376 629,349.67 635,040 900,000 0 % 900,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 65,040 75,200 116,280 174,000 53.45 % 267,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 16,000 24,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 878,416 762,549.67 817,320 1,164,000 1,257,000

รวมงบบุคลากร 878,416 762,549.67 817,320 1,164,000 1,257,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 85,000 61,860 9,000 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 88,800 0 0 18,000 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,900 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 175,700 61,860 9,000 63,000 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 24,600 130,000 180,156 252,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 252,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 24,600 130,000 180,156 292,000 292,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,915 9,372 8,024 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 49,755 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,420 30,860 15,475 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 100,090 40,232 23,499 60,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 300,390 232,092 212,655 415,000 413,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  12:31:05 หน้า : 18/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 17,300 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง 22,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 8,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,800 0 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้ายจราจร และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 148,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 84,700 0 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบงานก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 232,700 0 0 0 30,000

รวมงบลงทุน 280,500 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,459,306 994,641.67 1,029,975 1,579,000 1,700,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,985 65,310 82,199 100,000 0 % 100,000
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วัสดุก่อสร้าง 0 43,978 49,300 165,000 -9.09 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 69,985 109,288 131,499 265,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 69,985 109,288 131,499 265,000 250,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 96,480 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 96,480 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3 300,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
ป่าช้า บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 259,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังป้ายบอกทางและป้าย
จราจร 0 0 0 0 100 % 210,000

โครงการติดตังไฟกระพริบ และกระจก
ทางโค้งภายในตําบล 0 175,000 0 0 0 % 0

โครงการทําทางข้ามม้าลาย 0 0 0 0 100 % 20,200

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

  2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านแม่กะ หมู่ที 3 0 0 167,500 0 0 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านสันปูเลย หมู่ที 6 0 0 249,500 0 0 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที 7 0 0 299,500 0 0 % 0
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ก.ค่าก่อสร้างถนน  
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตีนธาตุ หมู่ที 5

0 0 280,000 0 0 % 0

ข.ค่าก่อสร้างระบบนํา ,รางระบายนํา
   1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพัก  บ้านม่วงชุม หมู่ที 4 0 0 138,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมือง
สาธารณะ (เส้นหลังเทศบาลตําบลแม่
แตง) บ้านแม่กะ หมู่ 3

0 0 0 0 100 % 234,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าโรงพยา
ยาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 617,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย
ชมพู หมู่ 8 148,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตีนธาตุ หมู่ที 5 0 0 0 292,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งหลวง หมู่ที 1 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันปูเลย หมู่ 6 0 75,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 0 159,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านตีนธาตุ หมู่ 5 423,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านแม่กะ หมู่ที 3 0 0 0 483,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที 7 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านห้วยชมพู หมู่ที 8 0 0 0 276,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม บ้านทุุ่ง
หลวง หมู่ 1 0 75,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทางขึนอ่างห้วยแม่กะ) บ้านตีน
ธาตุ หมู่ 5

0 0 0 0 100 % 298,000
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โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 91,900

โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 52,600

โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต (ทางเข้าวัดเมืองนิพพาน) 
บ้านหนองบัว หมู่ 7

0 0 0 0 100 % 129,000

โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 199,000

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้าน
ม่วงชุม หมู่ที 4 0 0 0 155,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ป่าช้าบ้านสันปูเลย หมู่ที 6 0 0 0 122,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวป่าห้า หมู่ที 2 0 0 0 58,000 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนเเอสฟัทล์
คอนกรีตถนนสายหลัก บ้านหัวป่าห้า หมู่ 
2

0 0 0 0 100 % 117,000

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วป่าห้า หมู่ 2 0 109,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 
บ้านม่วงชุม หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 179,000

โครงการดาดคอนกรีตลําเหมือง บ้านตีน
ธาตุ หมู่ 5 0 142,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านตีนธาตุ 
หมู่ 5 0 18,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านหัวป่าห้า 
หมู่ที 2 0 0 0 107,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
บ้านแม่กะ หมู่ 3 0 219,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนบ้านสันปูเลย หมู่ 
6 0 0 0 28,000 -100 % 0
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โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบลแม่
แตง 0 0 0 0 100 % 153,000

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู๋บ้าน 33,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้าน
หนองบัว หมู่ 7 0 0 0 0 100 % 141,000

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา (เส้น
บ้านนายปรีดา  สุวรรณ์ - นางศรีมวล 
ชัยถาวร) บ้านแม่กะ หมู่ 3

0 0 0 0 100 % 14,000

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา (เส้น
บ้านนายเลิศ พงษ์บุปผา - นายจีรพันธ์ 
ปันดวง) บ้านแม่กะ หมู่ 3

0 0 0 0 100 % 44,000

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา ซอย 2 
เส้นที 1 บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 21,300

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา บ้านหัว
ป่าห้า หมู่ที 2 0 0 0 44,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านม่วง
ชุม หมู่ 4 0 43,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดถนน
ภายในตําบล 95,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,875,000 1,015,000 1,134,500 2,165,900 1,904,000

รวมงบลงทุน 1,875,000 1,111,480 1,134,500 2,165,900 1,904,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 377,189.67 0 620,213.26 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อําเภอแม่แตง ตามโครงการขยายไฟฟ้า
และพาดสายไฟสาธารณะพร้อมติดตังกิง
โคมไฟถนน บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

0 0 0 0 100 % 104,833
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อําเภอแม่แตง ตามโครงการพาดสายไฟ
สาธารณะพร้อมติดตังกิงโคมไฟถนน
จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 - ป้อม ชรบ. บ้าน
สันปูเลย หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 229,842

รวมเงินอุดหนุน 377,189.67 0 620,213.26 0 334,675

รวมงบเงินอุดหนุน 377,189.67 0 620,213.26 0 334,675

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,322,174.67 1,220,768 1,886,212.26 2,430,900 2,488,675

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,781,480.67 2,215,409.67 2,916,187.26 4,009,900 4,188,675

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 80,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 80,000 0 0 0 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 0 0 30,000 0 0 % 0

(1)  โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 0 0 % 0

(2)  โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการประชาคมหมู่บ้านและตําบล 
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
กับประชาชน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูง
อายุ 0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแม่แตง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  0 6,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตําบลแม่
แตง 0 39,960 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 45,960 110,000 105,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 45,960 110,000 105,000 160,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือชุดเครืองเสียงสนามกลาง
แจ้ง 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน 
บ้านหนองบัว หมู่ 7 0 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดภายใน
ตําบลแม่แตง 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดภายในหมู่
บ้าน 0 390,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 390,000 0 0 570,000

รวมงบลงทุน 0 390,000 0 0 570,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 80,000 80,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 515,960 110,000 105,000 730,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000 515,960 110,000 105,000 730,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตําบลแม่
แตงต้านยาเสพติด ครังที 1" 141,792 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตําบลแม่
แตงต้านยาเสพติด" 0 109,740 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 141,792 109,740 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 19,952 19,907 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,952 19,907 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 161,744 129,647 0 10,000 10,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 161,744 129,647 0 10,000 10,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1) โครงการสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณี
ล้านนา 0 0 47,523 0 0 % 0

(1.2) โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง
ล้านนา 0 0 32,175 0 0 % 0

(1.4) โครงการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน  0 0 19,450 0 0 % 0

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

โครงการข่วงธรรมะสําหรับประชาชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการถวายเทียนพรรษา 24,620 23,162 0 0 0 % 0

โครงการประเพณียีเป็ง 27,000 40,000 0 0 0 % 0

โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 65,990 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน 20,000 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 137,610 63,162 112,388 135,000 135,000

รวมงบดําเนินงาน 137,610 63,162 112,388 135,000 135,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,000 8,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่แตง 
ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 43,680 39,680 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 58,680 47,680 0 0 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 58,680 47,680 0 0 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 196,290 110,842 112,388 135,000 165,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 358,034 240,489 112,388 145,000 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

0 0 9,600 0 0 % 0

(1.2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํา
แปลงนาสาธิต 0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 0 19,095 0 0 0 % 0

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 8,534 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพเกษตรกรตําบลแม่แตง 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 9,800 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพันธุ์
ข้าวปลอดภัย 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 0 24,692 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

0 14,040 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 18,334 57,827 79,600 110,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,130 4,963 28,589.5 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,130 4,963 28,589.5 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 26,464 62,790 108,189.5 120,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เครืองบดกิงไม้ 0 0 0 36,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 36,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 36,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 26,464 62,790 108,189.5 156,000 120,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.3) โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่น
ดิน"เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 240 0 0 % 0

(1.4) โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืช
ในแหล่งนําสาธารณะ  (ร, อ) 0 0 47,000 0 0 % 0

โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" 
เฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชใน
แหล่งนําสาธารณะ 0 86,571 0 80,000 0 % 80,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 9,500 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 0 2,160 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 98,231 47,240 110,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 98,231 47,240 110,000 110,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 98,231 47,240 110,000 110,000

รวมแผนงานการเกษตร 26,464 161,021 155,429.5 266,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 44,448 50,040 77,265 100,000 0 % 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 5,830,500 6,302,400 4.84 % 6,607,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 1,134,400 1,200,000 -8 % 1,104,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 228,000 228,000 217,500 240,000 -12.5 % 210,000

สํารองจ่าย 147,578 112,647.75 280,791.25 142,050 111.19 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 174,772.89 236,212.89 175,503.04 242,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนในการอนุญาตการขุดหรือ
ดูดทรายฯ ตามประมวลกฏหมายทีดิน พ
.ศ. 2551 มาตรา 9

0 0 0 0 100 % 62,000

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 283,905.64 301,550 310,300 322,950 6.16 % 342,854

รวมงบกลาง 878,704.53 928,450.64 8,026,259.29 8,549,400 8,936,054

รวมงบกลาง 878,704.53 928,450.64 8,026,259.29 8,549,400 8,936,054

รวมงบกลาง 878,704.53 928,450.64 8,026,259.29 8,549,400 8,936,054

รวมแผนงานงบกลาง 878,704.53 928,450.64 8,026,259.29 8,549,400 8,936,054

รวมทุกแผนงาน 17,997,715.51 17,180,335.34 26,818,371.97 31,000,000 32,756,900
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลแม่แตง

อําเภอ แม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,756,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,601,236 บาท
งบบุคลากร รวม 4,961,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ดังนี
       (1)  เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
       (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 2  อัตรา  เป็นเงิน  364,320 บาท  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210100)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ดังนี
            (1)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท  เป็นเงิน  48,000 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
            (2)  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 72,000 บาท  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210200)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ดังนี
          (1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000
 บาท เป็นเงิน  48,000 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
          (2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 72,000 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210300)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
         (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ  9,660 บาท  เป็นเงิน 115,920 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน
         (2) ค่าตอบแทนรายเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ  6,900 บาท  เป็นเงิน 82,800 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้  12 เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210400)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ได้แก่
          (1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  182,160 บาท  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้  12 เดือน
          (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420
 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  149,040 บาท  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้  12 เดือน
          (3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน  1,159,200 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้  12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554  (210600)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,337,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,646,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (220100)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,000 บาท
         (1)  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตาม
คุณวุฒิ  ให้แก่พนักงานเทศบาลสํานักปลัด ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ ว
 115 ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551 เรือง  ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  และหนังสือทีเกียวข้อง  เป็นเงิน 7,000
 บาท     
        (2)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล/รองปลัด
เทศบาล ระดับกลาง  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอีกหนึงเท่า เป็นเงิน 84,000
 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ
. 2547  (220200)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล / รองปลัดเทศบาล และ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง / หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ให้ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง  เป็นเงิน 126,000 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2559  (20300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล ทัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัด 
- ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 115  ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551
 เรือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และ
หนังสือทีเกียวข้อง  (220800)

งบดําเนินงาน รวม 3,071,916 บาท
ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี 2562) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง  จํานวน    10,000  บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 (310100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า173 ลําดับที 6 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาล เช่นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานผลงานทางวิชาการ  และคณะ
กรรมการเกียวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ผู้
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ จํานวน  30,000  บาท
(3) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตัง
ซ่อม ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณี
แทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่  และกรณีอืนๆ)  จํานวน  200,000 บาท  
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ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ ทีได้
รับการแต่งตังโดยสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆ  เพือกิจการของ
สภาเทศบาล  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลฯลฯ  พ.ศ. 2554  (310200) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 6 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสํานักปลัด  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาล ฯลฯ  (310300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถุินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 7 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลสํานัก
ปลัด ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (310400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 7  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัด
เชียงใหม่

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน  และ
พนักงานเทศบาลสํานักปลัด  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ  (310500) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 163 ลําดับที  9 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
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ค่าใช้สอย รวม 1,760,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,010,000 บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ    จํานวน 100,000 บาท          
      - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม สัมมนา ฯลฯ ของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สํานักปลัด ฯลฯ
 (320100) 
      - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า163 ลําดับที 8 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน 890,000 บาท      
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิงของต่าง ๆ หรืองานทีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง เช่น  จ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล  จ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุง จ้าง
เหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  จ้างเหมาซักฟอก  เช่าเครืองถ่าย
เอกสาร   ฯลฯ  (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ลําดับที 18 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท      
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสือประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรม
ของเทศบาล  หรือหน่วยงานของทางราชการทีขอให้ท้องถินดําเนินการ
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ลําดับที 4 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1)  ค่ารับรอง  จํานวน 30,000 บาท
     (1.1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือศึกษาดูงาน กิจกรรมของเทศบาล (ตังได้ไม่เกิน 1 % ของรายได้
จริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณฯ ทีผ่านมา) (320200
)  จํานวน 10,000 บาท
      (1.2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเลียงรับรองการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสังการ  ทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ด้วย (320200)  จํานวน 20,000 บาท
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 8 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ  จํานวน 30,000
 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น  วันปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันจักรี ฯลฯ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที  ค่าจัดซือผ้าแพรผ้าริว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ธง
ทิว  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  พานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (320200) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 174  ลําดับที 12
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัด
เชียงใหม่
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สํานักปลัด รวมทังผู้ที
ได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 5 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหาร
เทศบาล  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะ
กรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่  และกรณีอืนๆ) (320300)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า174 ลําดับที 9 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที 10" จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  ตามโครงการ “วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที 10”
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 152 ลําดับที 3 และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่
โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคมตาม
โครงการ “วันพ่อแห่งชาติ” 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 151 ลําดับที 1 และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่
โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม  ตาม
โครงการ “วันแม่แห่งชาต”ิ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 151 ลําดับที 2 และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “วันท้องถินไทย 18 มีนาคม” 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 ลําดับที 2 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล 24 เมษายน” 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (320300)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  โครงการเทศบาลสัญจรพบปะ
ประชาชน  เพือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของ
ประชาชน เพือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพืนทีต่อไป  เช่น  จ่ายเป็นค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 ลําดับที 4 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลแม่แตง เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  และผู้นําชุมชน ฯลฯ
 ในเขตเทศบาล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557 (320200)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561- 2564 หน้า 172 ลําดับที 5 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียน
แปลง ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการรับเสด็จฯ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์  ทีเสด็จมา
ปฏิบัติภารกิจในพืนที  หรือเสด็จผ่านเส้นทางในพืนทีรับผิดชอบ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559(320200)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 152  ลําดับที 3 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ(320400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ลําดับ 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าวัสดุ รวม 566,916 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน ของ
สํานักปลัด เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ลูกกลิงสร้างภาพเครืองถ่ายเอกสาร แผงกันห้อง  มูลี  นําดืม และ
อืนๆ ฯลฯ  (330100)    จํานวน 100,000 บาท
(2) ค่าจัดซือหนังสือ และรับวารสาร ต่างๆ เช่น คู่มือ
ระเบียบฯ  กฎหมาย หนังสือพิมพ์ประจําสํานักงานฯลฯ (330100
) จํานวน 10,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 10        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือใช้ในสํานักงาน
เทศบาล  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ  ทรานซิ
ตเตอร์  และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ (330200) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 29

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  สํานักงาน เช่น แปรง  ไม้
กวาด  ถังขยะ เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วนําจานรองแก้ว  ถ้วย
กาแฟ  คูลเลอร์ใส่นํา  นํายาล้างห้องนํา  นํายาดับกลิน ฯลฯ  (330300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 11

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  สําหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง ของสํานักงานเทศบาล  เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  ทินเนอร์  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  สายยางส่ง
นํา  ตะปู  ค้อน  ขวาน  เลือย  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ
 (330600) 
- ตามแผนพัฒนาท้ืองถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี ยาง
นอก  ยางใน หัวเทียน น๊อต สกรู กุญแจ หม้อนํารถยนต์  เบาะรถ
ยนต์  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (330700)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 165 ลําดับที  19

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง แก็สหุงต้ม  นํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช้กับรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองสูบนํา ของเทศบาลฯ
ลฯ  รวมถึงรถยนต์  หรือเครืองจักรกลของหน่วยงานอืน  ทีขอรับการสนับ
สนุนมาเพือแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนฯลฯ
 (330800) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 20
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด รูปสีจากการล้าง อัด ขยาย เลนส์
ซูม ขาตังกล้อง ฯลฯ(331100)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ลําดับที 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  แผ่นกรองแสง เมมโมรี
ซิป เมาส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลฯลฯ (331400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 12

วัสดุอืน จํานวน 16,916 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  มิเตอร์นํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  อุปกรณ์เครืองดับ
เพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง สายดูดนําดับเพลิง เครืองดับเพลิง ชุดผจญ
เพลิง  เครืองตัด  เครืองถ่าง  ผ้าใบหลังคาเต็นส์ ฯลฯ  (331700)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 15

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลและอาคารสถานที  ที
เทศบาลดูแลรับผิดชอบ ค่าไฟฟ้าเกินสิทธิ ฯลฯ (340100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 3

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารสํานักงานและสิงปลูกสร้างอืนที
อยู่ในความดูแลของเทศบาล (340200) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 3

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําสํานักงานเทศบาลและโทรศัพท์เคลือนที
ของเทศบาล  (340300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 3

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ (340400)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 3

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet)  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ
  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ  (340500)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 3
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งบลงทุน รวม 567,680 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,680 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมสนาม  จํานวน 6 เครือง จํานวน 14,100 บาท
- เพือจัดซืดพัดลมสนาม ชนิดตังพืน จํานวน 6 เครือง มีคุณลักษณะดังนี
     1. พัดลมมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 64
 ซม. และสูงไม่น้อย 70 ซม.
     2. ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 22 นิว
     3. ควบคุมแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
     4. ใช้กําลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 190 วัตต์   
     5. ปรับระดับแรงลมได้ และปรับส่ายซ้าย ขวา ได้
     6. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์โมฟิวส์
     7. ได้รับมาตรฐานการผลิต (มอก.)
หมายเหตุ เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยเทียบราคา 3 ร้าน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 31 ลําดับที 1) พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

จัดซือพัดลมไอเย็น  จํานวน 2 เครือง จํานวน 17,580 บาท
- เพือจัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครือง มีคุณลักษณะดังนี
     1. ช่องใส่นําบรรจุนําได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
     2. ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
     3. มีระบบเซ็นเซอร์ตัดการทํางานของปัมเมือนําแห้ง
     4. แสดงผลหน้าจอ LCD พร้อมบอกอุณหภูมิห้อง
     5. ควบคุมการทํางานด้วยรีโมท์
     6. ได้มาตรฐานการผลิต (มอก.)
หมายเหตุ เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยเทียบราคา 3 ร้าน
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 31 ลําดับที 2) พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักปลัด ฯลฯ (411800)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ลําดับที 17
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 436,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงรัวเทศบาลตําบลแม่แตง จํานวน 300,000 บาท
- เพือปรับปรุงรัวเทศบาลตําบลแม่แตง ดังนี
    1. จัดทําป้ายสํานักงานเทศบาลตําบลแม่แตง พืนผิวหินอ่อน ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร  พร้อมตรา
สัญลักษณ์
     2.เปลียนป้ายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่แตงเป็น โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลแม่แตง พร้อมตราสัญลักษณ์  พืนผิวหินอ่อน เนือที
ไม่น้อยกว่า 5.00  ตรม.
    3. ทาสีกันสนิมและทาสีนํามันบานประตู และรัวเหล็กโดยรอบ เนือทีไม่
น้อยกว่า 159  ตรม.
     4. ซ่อมแซมรัวทีชํารุด ฯลฯ
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 18 ลําดับที 11) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแม่แตง จํานวน 136,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลแม่แตง โดยการ
    1. รือฝ้าเพดานภายในเดิมและติดตังฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 12 มม
.ใหม่ พืนที ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม พร้อมทาสี
    2. รือฝ้าเพดานด้านนอก และติดตังฝ้าเพดานสมารน์ทบอร์ดลายไม้
ระบายอากาศ พืนทีไม่น้อยกว่า 88.9 ตร.ม พร้อมทาสี
    3. ติดแผ่นสังกะสีใต้หลังคา ฯลฯ
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 121 ลําดับที  4 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัด
เชียงใหม่

งานบริหารงานคลัง รวม 2,152,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,682,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,682,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,221,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (220100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตําแหน่งผู้อํานวยการกอง / หัวหน้าส่วน
ราชการทีมีฐานะเป็นกอง ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เป็นเงิน 42,000
 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืนฯ (220300)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํากองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (220500)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไปกองคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (220700)
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3 ) ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป กองคลัง 
- ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 115 ลงวันที 14 กรกฏาคม 2551
 เรือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (220800) 

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี 2561) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลว.29
 กันยายน 2557 (310100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาล ฯลฯ  (310300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 7

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลกอง
คลัง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (310400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า  163 ลําดับที 7

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกอง
คลัง         ทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ (310500)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า163 ลําดับที 9
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   จํานวน  50,000 บาท        
      - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง  กองคลัง ฯลฯ (320100) 
      -ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163  ลําดับที 8
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน  15,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซือจัดจ้าง การจัดเก็บภาษีประจําปี  ของกอง
คลัง เช่น ป้าย  วารสาร แผ่นพับ หรือโฆษณาทางหนังสือ
พิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือสิงพิมพ์ต่างๆ (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ลําดับที 4 
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน 95,000 บาท      
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิงของต่าง ๆ หรืองานทีมี
ลักษณะเดียวกัน  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเหลือเจ้าหน้าทีกองคลัง  ด้านการจัด
เก็บภาษีรายได้  ด้านการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  หรือค่าจ้าง
เหมาบริการด้านอืนๆ ฯลฯ  (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 28

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และ
พนักงานจ้าง ของกองคลัง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 162 ลําดับที 5
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานทีตังสํานักงาน เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ  เพืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชําระภาษี 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 174 ลําดับที 11 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่
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โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล  เช่น  ค่าจ้างจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้และบันทึกข้อมูลลงในระบบ (L-tax 3000) ของกรมฯ  และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูก
สร้าง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์  2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 (320300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 174 ลําดับที 10 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (320400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานของกอง
คลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับ
เงิน และอืนๆ ฯลฯ  (330100)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 10

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  แผ่นกรองแสง เมมโมรีชิป
  เมาส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  (331400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 12

งบลงทุน รวม 15,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,060 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 6 ตัว จํานวน 15,060 บาท
- เพือจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 6 ตัว มีคุณลักษณะดังนี
     1. ตัวเก้าอีหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูง-ตําได้
     2. มีทีวางแขน 2 ข้าง ทําจากพลาสติก หรือหุ้มบุฟองนําด้วยหนัง
     3. ทีนังและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง หรือผ้าฝ้าย
     4. ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 80 เซนติเมตร
หมายเหตุ เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยเทียบราคา 3 ร้าน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 35 ลําดับที 11) พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสําหรับการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย วาตภัย และไฟป่าฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ
. 2556 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 158 ลําดับที 2 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาล  วันสําคัญต่างๆ  และมาตรการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเทียว เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  เช่น  ค่าจัดทํา
ป้าย  ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น  สําหรับใช้
บริการหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า159 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อปพร.ของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  เครืองใช้  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา  ค่าเดินทาง
ไปราชการของ   อปพร. ฯลฯ  (320300) 
- ตามหนังสือ  ด่วนมาก ที มท0808.2/ว 3795 ลว.17
 พฤศจิกายน 2552 และ หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลว
. 29 ตุลาคม 2553
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 158 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแม่
แตง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลแม่แตง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 และ
หนังสือ ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว2145 ลว. 11 ตุลาคม 2560
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 26 ลําดับที 3) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
สร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของจังหวัด
เชียงใหม่
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง) ระดับอําเภอแม่แตง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.(สถานทีกลาง) ระดับอําเภอแม่แตง - ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 และหนังสือด่วน    ที
สุด มท 0808.2/ว2145 ลว. 11 ตุลาคม 2560 และด่วนทีสุถด มท
 0810.7/ว6768 ลว 29 พฤศจิกายน 2560
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 26 ลําดับที 2) พ.ศ. 2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การสร้างความมังคงปลอดภัยและความสงบสุขของจังหวัดเชียงใหม่
-หมายเหตุ  โดยขอรับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินทุกแห่งใน
อําเภอแม่แตง จํานวน 12 แห่งๆละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินงบ
ประมาณทังสิน 260,000 บาท 
 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง และสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เพือ
ใช้ในกิจการของงานป้องกันภัยฯ เช่น  ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ
 (331600) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 23

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,124,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,203,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,203,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,375,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู ค.ศ. 1 กอง
การศึกษาฯ  พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (220100)  (585,000 / 1,790,500)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตําแหน่งผู้อํานวยการกอง / หัวหน้าส่วน
ราชการทีมีฐานะเป็นกอง ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เป็นเงิน 42,000
 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืนฯ  (220300) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 724,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯลฯ
  กองการศึกษาฯ ทังพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2547 โดย(220700)  (141,300 / 583,000)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานเทศบาลตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป กองการศึกษาฯ 
- ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551
 เรือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว  (220800)  (24,000 / 37,800) 

งบดําเนินงาน รวม 761,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี  2562) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 (310100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาลฯ (310300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 7

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษาฯ ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (310400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 7

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ครูผู้ดูแล
เด็ก  ครู ค.ศ. 1  กองการศึกษาฯ  ทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ (310500)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 9
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ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 435,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    (ร, อ)    จํานวน 50,000 บาท  
      - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  สัมมนา ฯลๆ  ของพนักงานเทศบาล  ครู
ผู้ดูแลเด็ก  ครู ค.ศ. 1  และพนักงานจ้าง ฯลฯ กองการ
ศึกษาฯ  (320100)  (20,000 / 30,000)
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 8
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 15,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าว
สาร  ของกองศึกษา  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  วารสาร  แผ่น
พับ  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ  (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176  ลําดับที 4
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 370,000 บาท     
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิงของต่าง ๆ หรืองานทีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กฯ  ครูสอนออกกําลัง
กาย  หรือสอนทักษะการเล่นกีฬา ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (320100) 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 28

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ครู
ผู้ดูแลเด็ก  ครู ค.ศ. 1  และพนักงานจ้าง  กองการศึกษาฯ  โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (320300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 5
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 152 ลําดับที 4 และสอด
คล้องกับยุทศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  (320400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน ของกอง
การศึกษา  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ลูกกลิงสร้างภาพเครืองถ่ายเอกสาร แผงกันห้อง  มูลี  นําดืม และ
อืนๆ ฯลฯ (330100) 
 - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 10
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว แช่น แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรองแก้ว  นํายาล้างห้องนํา นํายา
ดับกลิน ฯลฯ (330300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 164 ลําดับที 11

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล              เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อ
เนือง  แผ่นกรองแสง เมมโมรีชิป  เมาส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 (331400)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ลําดับที 12

งบลงทุน รวม 159,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือเครืองฉายภาพสามมิติ จํานวน 20,800 บาท
- เพือจัดซือเครืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครือง มีรายละเอียด
คุณสมบัติ
ดังนี
     1. เป็นเครืองถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ
ฟิลม์  สไลด์ แผ่น ใส หนังสือ เป็นต้น 
     2. อุปกรณ์สร้างสัญ ญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ตํา
กว่า 1/3 นิว
     3. สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์วีดีโอ โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ 
     4. ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ตํากว่า 850,000 พิกเซล
     5. มีระบบการซูมภาพไม่น้อย
กว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital) 
     6. มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้าน
ล่าง ชนิด LED
     7. มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-
Videox1 Videox1 USB และ RS-232 
     8. สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลา อย่าง
น้อย 1 ปี
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 32 ลําดับที 5) พ.ศ.2561  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาร
ธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรบกับการเปลียนแปลง
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โครงการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จํานวน 53,200 บาท
- เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จํานวน 4 เครือง มีรายละเอียด
คุณสมบัติ ดังนี
     1. เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุป กรณ์เพือ ฉาย
ภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
      2. ใชL้CD Panel หรือระบบ DLP
      3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
      4. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.25261-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 32 ลําดับที 4) พ.ศ.2561 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาร
ธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรบกับการเปลียนแปลง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 85,700 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่แตง จํานวน 85,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
     1. เปลียนหลังคาเดิมจากมุงลอนคู่ เปลียนเป็นมุงเมทัลชีส แบบมีฉนวน
กันความร้อน พืนทีไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม
     2.เปลียนฝ้าเพดานยิบซัมทีชํารุด เนือทีไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม  พร้อม
ทาสี
     3.เปลียนโคมไฟและหลอดไฟจากชุดฟลูออเรสเซนต์ เปลียน
เป็น โคมตระแกรงกรองแสง และหลอดไฟ LED   จํานวน  13 จุด
     4.เปลียนส้วมนังราบชนิดมีหม้อนําทีชํารุด จํานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 3 หน้า 18 ลําดับที 10 ) พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
เศรษฐกิจอยบ่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,498,146 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,658,146 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,025,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่แตง

จํานวน 1,025,800 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดําเนินการของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลแม่แตง  เช่น  อาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าวัสดุ
เครืองแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ค่า
สาธารณูปโภค  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 22 ลําดับที 1) พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม   ความรู้  ภูมิปัญญา  จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของ
จังหวัดเชียงใหม่
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ค่าวัสดุ รวม 632,346 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 632,346 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  ตามโครงการถ่าย
โอนภารกิจ ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนอนุบาล ดังนี
        (1) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ ตังแต่ชันประถมศึกษาปี
ที 1- 6 จํานวน 130 คน คนละ 7.37  บาท/วัน  จํานวน 260
 วัน/ปี   จํานวน 249,106 บาท
        (2) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง  ตังแต่ชันประถมศึกษา
ปีที 1- 6  จํานวน 80 คน คนละ 7.37  บาท/วัน  จํานวน 260
 วัน/ปี   จํานวน 153,296 บาท
        (3) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่
แตง  ตังแต่ชันอนุบาล 1- 3  จํานวน 120 คน คนละ 7.37
  บาท/วัน  จํานวน 260 วัน/ปี จํานวน 229,944 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้า 23  ลําดับที 3-5 ) พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของจังหวัด
เชียงใหม่
 

งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 320,000 บาท
- เพืออุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง ตามโครงการอาหารกลางวัน ตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจ เพือดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียน จํานวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ
ที 3 หน้า 23 ลําดับที 2) พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่
อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่กะ ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 520,000 บาท
- เพืออุดหนุนโรงเรียนวัดแม่กะ ตามโครงการอาหารกลางวัน ตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจ เพือดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียน จํานวน 130 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 23 ลําดับที 1) พ.ศ.2561  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 421,629 บาท
งบดําเนินงาน รวม 421,629 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,980 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่แตง

จํานวน 300,980 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดําเนินการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่แตง  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 245
 วัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าวัสดุการศึกษา   ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ค่าวัสดุเครืองแบบเครืองแต่งกาย ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 (320300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 139 ลําดับที 2 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของ
จังหวัดเชียงใหม่

ค่าวัสดุ รวม 120,649 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือและวารสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ราย
วัน ประจําทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ตามโครงการถ่ายโอนภาร
กิจฯลฯ (330100)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า163  ลําดับที 10 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 76,649 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่แตง  ดังนี
         1.  สําหรับเด็กนักเรียนในระบบฐานข้อมูล จํานวน  25 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/ปี  (330400)  จํานวน 47,905 บาท
         2.  สําหรับเด็กนักเรียนนอกระบบฐานข้อมูล จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน/ปี (330400)  จํานวน  28,744 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 449,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตําบลแม่แตง จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตําบลแม่
แตง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   เครืองมือทีใช้ในการปฏิบัติงานระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  การสัมมนา  ค่าเดินทางไป
ราชการของอาสาสมัคร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17
 กันยายน 2553  (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 143 ลําดับที 11 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบล จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะภายใน
ตําบล และแก้ไขปัญหาขยะของแต่ละหมู่บ้าน  เช่น  ค่าอบรม  ศึกษาดู
งาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าขุดบ่อฝังกลบขยะ  การจ้างเหมาเก็บทําลาย
ขยะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ (320300)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 132 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
อืนๆ

จํานวน 60,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออืนๆ อาทิ ค่าจัดซือสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 142 ลําดับที 7 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทํา
หมันผ่าตัดสุนัขและแมว

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรโดยการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวในพืนที เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  ตามโครงการฯ (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 143 ลําดับที 10 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์ ถุง
มือ สําลี ผ้าพันแผล  ผ้าปิดจมูก นํายาต่าง เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 24
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือเครืองพ่นฝอยละออง ULV จํานวน 59,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองพ่นฝอยละออง ULV ชนิดสะพายหลัง  จํานวน 1
 เครือง มีคุณสมบัติ ดังนี
     1. เป็นเครืองทีอยู่ในสายการผลิตไม่ใช่ดัดแปลงเพือให้ได้ตาม
คุณลักษณะ
     2. ทํางานด้วยเครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ1 สูบ
     3. กําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 3 กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า 4  แรงม้า 
     4. ถังบรรจุนํายาเคมีทําด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม บรรจุนํายา
เคมีได้ไม่น้อยกวา 10 ลิตร
     5. ผ่านมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 33 ลําดับที 6) พ.ศ. 2561 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การสร้างความมันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุุข จํานวน 160,000 บาท
- เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้าน ตามโครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000
 บาท ใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ดัง
นี
1. บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงาน
โครงการ พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 6,000 บาท
     2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวันรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งบ
ประมาณ 8,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 6,000 บาท
2. บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 5,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 10,000 บาท
3. บ้านแม่กะ หมู่ 3 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ 5,000
 บาท
     2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 10,000 บาท
     3. โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 5,000 บาท
4. บ้านม่วงชุม หมู่ 4 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 10,000 บาท
     3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวันรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งบ
ประมาณ 5,000 บาท
5. บ้านตีนธาตุ หมู่ 5 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 5,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 10,000 บาท
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6. บ้านสันปูเลย หมู่ 6 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
     2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 10,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 5,000 บาท
7. บ้านหนองบัว หมู่ 7 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 7,000 บาท
     2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 7,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 6,000 บาท
8. บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 งบประมาณ 20,000 บาท เพือดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี
     1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบ
ประมาณ 5,000 บาท
      2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 10,000 บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณหมู่บ้านละ 5,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 20 ลําดับที 1) พ.ศ.2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร๋
การสร้างความมังคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของจังหวัด
เชียงใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,700,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,257,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (220100

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งตําแหน่งผู้อํานวยการกอง / หัวหน้าส่วน
ราชการทีมีฐานะเป็นกอง ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน   
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ฯ   (220300)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง   ทังพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
- ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (220700)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปกองช่าง โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12  เดือน  
- ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 115  ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551
 เรือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (220800)

งบดําเนินงาน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้กับผู้ทีร่วมเป็นกรรมการเปิดซองประกวด
ราคา  สอบราคา และกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้าง ฯลฯ
  จํานวน  20,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี 2562) ให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 (310100) จํานวน 10,000 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาล ฯลฯ  (310300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ลําดับที 7

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาลกองช่าง ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (310400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 7

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองช่างที
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (310500) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า163 ลําดับที 9

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:54:02 หน้า : 27/44



ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 252,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   จํานวน  20,000 บาท         
      - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม สัมมนาต่างๆ  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างกองช่าง ฯลฯ  (320100)  
      - แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 8
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 192,000บาท     
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิงของต่าง ๆ หรืองานทีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาธุรการ  ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (320100) 
      - แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 28
(3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน  จํานวน 40,000
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิงของหรือสิงปลูกสร้าง
ต่างๆ  ทีเทศบาลดําเนินการเอง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานดําเนินการก่อ
สร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมปรับปรุงอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ฯลฯ (320100) 
      - แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ลําดับที 18

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
พนักงานจ้างของกองช่าง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า162 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (320400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ ประจํากอง
ช่าง เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม  แบบพิมพ์  ลูกกลิง
สร้างภาพเครืองถ่ายเอกสาร แผงกันห้อง  มูลี  นําดืม และอืนๆ ฯลฯ
  (330100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 10

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง แผ่นกรองแสง เมมโมรีชิป
 เมาส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  (331400) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 164 ลําดับที 12
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ทีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
หรือวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามทีกําหนด โดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ตามแต่กรณี ดําเนินการออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล เช่น งานอาคาร งาน
ถนน ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 28

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,488,675 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ  ทรานซิ
ตเตอร์  และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ (330200)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 167 ลําดับที 29

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง   สําหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์  หรือสิงก่อ
สร้าง ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือสนับสนุนให้คณะ
กรรมการหมู่บ้านดําเนินการ เช่น  ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย หรือซีเมนต์บล็อก  สายยางส่ง
นํา ตะปู ค้อน มีด ขวาน  เลือย  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
  (330600) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า168 ลําดับที 30
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งบลงทุน รวม 1,904,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,904,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังป้ายบอกทางและป้ายจราจร จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายบอกทางเทศบาลตําบลแม่แตง จํานวน 4
 ป้าย และป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 6 ป้าย ดังนี
1. ป้ายบอกทางเทศบาลตําบลแม่แตง   จํานวน  4 ป้าย
    -  ขนาดป้ายกว้างไม่น้อยกว่า  0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  2.10
 เมตร  
         -  แผ่นเหล็กสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 1.20  มม.
   -  พืนป้ายแผ่นสะท้อนแสงสีขาว
         -  ตัวหนังสือสีดํา
         -  เสาป้ายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ไม่น้อยกว่า 
0.12 x 0.12 x 3.00 เมตร
2. ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์  จํานวน 6 ป้าย 
 2.1 ป้ายเหลียมแม่ลูก
     - ทําจากแผ่นเหล็กชุบซิงค์ทําสีอบสีดํา/กล่องอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
 2.2 ป้ายเขตโรงเรียน
  - ทําจากแผ่นเหล็กชุบซิงค์ทําสีอบสีดํา/กล่องอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
 2.3 แผงโซล่าเซลล์ 
               - ชนิด Monocrystalline silkon  
               - กําลังไฟ 10/15 วัตต์ แรงดัน 18 โวล์ 
               - ใช้แบตเตอรีแห้ง
        2.4 หลอดไฟ LED  จํานวน 160 หลอด แสงสีเหลือง
        2.5 เสาเหล็กขนาด 7.5 x7.5 x 0.30 เมตร มาตรฐาน มอก. ทาสี
รองพืนและทาสีทับหน้าด้วยสีขาวและสีดํา
(173,250 /36,750)
- ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพ์ครัง
ที 4 ธันวาคม 2556 การติดตังป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว) แบบเลขที 
ทถ-3-108
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 18 ลําดับที 12) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการทําทางข้ามม้าลาย จํานวน 20,200 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําทางม้าลาย จํานวน 3 จุด  ถนนด้านหน้า
โรงเรียนวัดแม่กะ  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแม่แตง  โดยการ ทาสีขาวบริเวณถนน  ขนาดเส้นกว้างไม่น้อย
กว่า  0.60 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จํานวน  6 เส้น และมี
เส้นหยุดด้านหน้า และหลัง ด้านละ 1 เส้น
- ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพ์ครัง
ที 4 ธันวาคม 2556 เครืองหมายจราจรบนผิวทาง (ข้อกําหนดการก่อ
สร้าง) แบบเลขที ทถ-3-110 (4) และเครืองหมายจราจรบนผิว
ทาง (ประเภทข้อความ) แบบเลขที ทถ-3-110 (3)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 18 ลําดับที 13) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมืองสาธารณะ (เส้นหลังเทศบาลตําบลแม่
แตง) บ้านแม่กะ หมู่ 3

จํานวน 234,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาดคอนกรีตลําเหมืองสาธารณะ (เส้นหลัง
เทศบาลตําบลแม่แตง) จากทางแยกลําเหมืองบ้านม่วงชุม และบ้านแม่
กะ ไปทางลําเหมืองบ้านแม่กะ ระยะทางไม่น้อยกว่า 585 เมตร  ขนาด
ปากเหมืองกว้างไม่น้อยกว่า  1 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า  0.50 เมตร  ก้น
เหมืองกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 981 ตรม. พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 13 ลําดับที 5) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึนอ่างห้วยแม่กะ) บ้าน
ตีน
ธาตุ หมู่ 5

จํานวน 298,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้น
ทางขึนอ่างห้วยแม่กะ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านตีนธาตุ หมู่ 5 ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 525 ตรม. และลงหินคลุก
ไหล่ทางทัง 2 ข้าง เฉลียข้างละ  0.00-0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 116  ลําดับที 17  สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 จํานวน 91,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 2
 บ้านทุ่งหลวง  หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 168 ตรม. และลงหินคลุกไหล่ทางทัง 2 ข้าง เฉลียข้างละ 0.00-0.30
 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 4 ลําดับที 2) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 จํานวน 52,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 6
 บ้านทุ่งหลวง  หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ระยะทางไม่
น้อยกว่า 32.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 96 ตรม. และลงหินคลุกไหล่ทางทัง 2 ข้าง เฉลียข้างละ 0.00-0.30
 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 4 ลําดับที 1) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัทล์คอนกรีต (ทางเข้าวัดเมืองนิพพาน) บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

จํานวน 129,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวถนน แอสฟัทล์คอนกรีต เส้นปาง
ทางเข้าวัดเมืองนิพพาน (ต่อจากโครงการเดิม)  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 5.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 380 ตรม. และตีเส้น
จราจร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพ์ครัง
ที 4 ธันวาคม 2556 งานเสริมผิวแอสฟัทล์คอนกรีต แบบเลขที ทถ-7-
201 และงานเครืองหมายจราจรผิวทาง (ตีเส้นจราจร) แบบเลขที ทถ-3-
110 (1)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 114 ลําดับที 10  สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัทล์คอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 จํานวน 199,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวถนน แอสฟัทล์คอนกรีต ซอย 4
  บ้านห้วยชมพู  หมู่ 8 (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 157.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 628 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพครัง
ที 4 ธันวาคม 2556 งานเสริมผิวแอสฟัทล์คอนกรีต แบบเลขที ทถ-7-
201
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 113 ลําดับที 8  สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการขยายไหล่ทางถนนเเอสฟัทล์คอนกรีตถนนสายหลัก บ้านหัวป่าห้า 
หมู่ 2

จํานวน 117,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางถนน แอสฟัทล์คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลัก บ้านหัวป่าห้า หมู่  2   ขนาดความกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 เมตร  หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  จํานวน  2 ข้าง (ทังสอง
ข้างรวมกันไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) ระยะทางไม่น้อยกว่า 370 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 370 ตรม. พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพ์ครัง
ที 4 ธันวาคม 2556 งานเสริมผิวแอสฟัทล์คอนกรีต แบบเลขที ทถ-7-
201
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 9 ลําดับที 23)  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านม่วงชุม หมู่ 4 จํานวน 179,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
หลัก บ้านม่วงชุม หมู่  4 โดยแบ่งเป็น 5 จุด  ดังนี
     จุดที  1   ขยายไหล่ทางถนน หน้าป่าช้า บ้านม่วงชุม ช่วงที 1 ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 99.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  99.00 ตร.ม. 
     จุดที 2 ขยายไหล่ทางถนน หน้าป่าช้า บ้านม่วงชุม ช่วงที 2  ขนาด
ความกว้าง 2.00-5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 18  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  63.00 ตร.ม.
     จุดที 3 ขยายไหล่ทางถนน หน้าป่าช้า บ้านม่วงชุม ช่วงที 3  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 36.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  36.00 ตร.ม. 
     จุดที 4 ขยายไหล่ทางถนน หน้าวัดม่วงชุม ช่วงที 1  ขนาดความ
กว้าง  0.80-1.40 เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 37 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  50.00 ตร.ม.
     จุดที 5 ขยายไหล่ทางถนน หน้าวัดม่วงชุม ช่วงที 2  ขนาดความ
กว้าง 0.80-4.00  เมตร  ระยะทางไม่น้อยกว่า 31.50 เมตร หนา  0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  79.00 ตร.ม.
รวมพืนทีก่อสร้างทัง 5 จุด ไม่น้อยกว่า 327 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 5 ลําดับที 4)  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบลแม่แตง จํานวน 153,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในตําบล
แม่แตง  โดยการ รือผิวจราจรทีเสียหายเดิมออกและ บดอัดชันหินคลุกให้
แน่น และเทลาดแอสฟัลท์คอนกรีต  หนา 0.05 เมตร  จํานวน 15
 จุด หรือมี พืนทีซ่อมแซมทังหมด ไม่น้อยกว่า 451 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิมพ์ครัง
ที 4 ธันวาคม 2556  งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัทล์คอนกรีต (ข้อ
กําหนดการก่อสร้าง) แบบเลขที ทถ-7-601 และ งานแก้ไขผิวทางและพืน
ทางเดิม (ข้อกําหนดการก่อสร้าง) แบบเลขที ทถ-7-602
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 11 ลําดับที 32)  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบัว หมู่ 7 จํานวน 141,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
บัว หมู่ 7 ดังนี
    1. เป่าล้างและทดสอบปริมาณนําบาดาล
     2. ติดตังถังนําไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,500
 ลิตร จํานวน 4 ถัง
     3. ติดตังมิเตอร์ 3 เฟส 15 แอมป์
     4. ตู้เบรคเกอร์กันดูด ตามมาตรฐาน กฟภ.
     5. ติดต้ังเครืองสูบนํา แบบ Submersible 2 แรงม้า 380 v. พร้อม
อุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 10 ลําดับที 29) พ.ศ 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการปรับปรุงรางระบายนํา (เส้นบ้านนายปรีดา  สุวรรณ์ - นางศรีมวล 
ชัยถาวร) บ้านแม่กะ หมู่ 3

จํานวน 14,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรางระบายนํา เส้นบ้านนาย
ปรีดา      สุวรรณ์  - นางศรีมวล ชัยถาวร โดยการใช้แผ่นคอนกรีตสําเร็จ
รูป ขนาดแผ่น  กว้างไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  1.00
 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  0.05 เมตร  นํามาวางปิดทับรางระบายนํา
เดิม  ระยะทางไม่น้อยกว่า 38 เมตร
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 13 ลําดับที 6) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา (เส้นบ้านนายเลิศ พงษ์บุปผา - นายจีรพันธ์ 
ปันดวง) บ้านแม่กะ หมู่ 3

จํานวน 44,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรางระบายนํา เส้นบ้านนาย
เลิศ  พงษ์   บุปผา  - นางจีรพันธ์  ปันดวง โดยการใช้แผ่นคอนกรีตสําเร็จ
รูป ขนาดแผ่น  กว้างไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  1.00
 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  0.05 เมตร  นํามาวางปิดทับรางระบายนํา
เดิม  ระยะทางไม่น้อยกว่า 120 เมตร
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 13 ลําดับที 7) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา ซอย 2 เส้นที 1 บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2 จํานวน 21,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรางระบายนํา ซอย 2 เส้นที 1 (จาก
หน้าบ้านแม่สม วงศ์คํา – นางชูศรี สุวรรณ์ ) โดยการใช้แผ่นคอนกรีต
สําเร็จรูป ขนาดแผ่น  กว้างไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า  1.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  0.05 เมตร  นํามาวางปิดทับราง
ระบายนําเดิม  ระยะทางไม่น้อยกว่า 38 เมตร
- ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลแม่แตงกําหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 3 ลําดับที 8) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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งบเงินอุดหนุน รวม 334,675 บาท
เงินอุดหนุน รวม 334,675 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่แตง ตามโครงการขยายไฟฟ้า
และพาดสายไฟสาธารณะพร้อมติดตังกิงโคมไฟถนน บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

จํานวน 104,833 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หัวป่าห้า หมู่  2 ดังนี
     1. ปักเสาแรงตํา ขนาด  8 เมตร จํานวน  5  ต้น
     2. พาดสายอลูนิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม ระบบ 1 เฟส 2
 สาย ระยะทาง 200 เมตร
     3. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง
ประมาณ 440 เมตร
     4. ติดตังกิงโคมไฟถนน 6 จุด
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่
แตง หนังสือ ที มท 5307.4/แม่แตง (บต.)232/2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 7 ลําดับที 15) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่แตง ตามโครงการพาดสายไฟ
สาธารณะพร้อมติดตังกิงโคมไฟถนนจากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 - ป้อม ชรบ. 
บ้านสันปูเลย หมู่ 6

จํานวน 229,842 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิงานขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
สันปูเลย หมู่ 6 ดังนี
     1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง
ประมาณ 2,030 เมตร
     2. ติดตังกิงโคมไฟถนน 26 จุด
     3. สวิทซ์ควบคุม จํานวน  3 ชุด
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่แตง
หนังสือ ที มท 5307.4/แม่แตง (บต.)233/2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 9 ลําดับที 20) พ.ศ.2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาคมหมู่บ้านและตําบล เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ตําบล  การระดมความคิดเห็น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับ
เคลือนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 153 ลําดับที 5  สอด
คล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่  
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  การให้
ความรู้กับ ประชาชน  ผู้นําชุมชน ในการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่ม
เสียง คือ เด็กและเยาวชน  เพือไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติด  โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 155 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างความมันคงปลอดภัยและสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสัน ให้
กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพืนที  ให้ประกอบอาชีพเสริมเพือเพิมรายได้
ให้กับครอบครัว  เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่า
วัสดุอืนทีจําเป็น สําหรับการอบรม และการฝึกสอน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 125 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแม่แตง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล เช่น ประชุมกลุ่ม อบรม สัมมนา กิจกรรมโรงเรียนผู้สูง
อายุฯลฯ ตามโครงการฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้า 25 ลําดับที 1 ) พ.ศ.2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การการสร้างความมันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของ
จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในพืนที  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 157 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่

งบลงทุน รวม 570,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 570,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือชุดเครืองเสียงสนามกลางแจ้ง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองเสียงสนามกลางแจ้ง สําหรับประชาชนใช้ในการออก
กําลังกาย และจัดกิจกรรมต่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตัง จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วย
      1. เครืองขยายเสียงผสมเสียง Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 10
 ช่อง จํานวน 1 เครือง
      2. เครืองปรับแต่งเสียง อีควอไลเซอร์ ขนาด 2 x15 ช่อง จํานวน 1
 เครือง
      3. เครืองแบ่งสัญญาณกเสียง แบบ 2
 ทาง (ทุ้ม ,กลาง แหลม ) จํานวน 1 เครือง
      4. เครืองขยายเสียงกลาง แบบสเตอริโอ กําลังขับข้างละไม่น้อย
กว่า 450 วัตต์ (RMS) จํานวน 1 เครือง
      5. เครืองขยายเสียงเบส แบบสเตอริโอ กําลังขับข้างละไม่น้อย
กว่า 550 วัตต์ (RMS) จํานวน 1 เครือง
      6. ตู้ลําโพงพร้อมดอกลําโพง (ดอกลําโพงเสียงกลาง ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 นิว กําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์) จํานวน  2 คู่
      7. ตู้ลําโพงพร้อมดอกลําโพง (ดอกลําโพงเสียงซับเบส ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว กําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์) จํานวน  2 คู่
      8. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมเอ้าท์เล็ท  จํานวน  1 ตู้
      9. ไมล์ลอยมือถือพร้อมอุปกรณ์ รับ – ส่งสัญญาณ 4 ตัว  จํานวน  1
 ชุด
     10. ไมล์สายยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมขาตัง จํานวน  1 ชุด
     11. สายลําโพง VCT ยาวไม่น้อยกว่า 30  จํานวน 4 เส้น
     12. เครืองกําเนิดไฟฟ้า เป็นเครืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณเดือน มกราคม 2561
หมายเหตุ เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยเทียบราคา 3 ร้าน (ยกเว้นเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้า 20 ลําดับที 1) พ.ศ. 2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 7 จํานวน 50,000 บาท
- เพือจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ในการปรับปรุงเสียงตามสาย
หมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 7 ดังนี
      1. เปลียนเครืองขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์ เป็นกําลังวัตต์ 1200
 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
      2. ติดตังสายสัญญาณ Drop wire ทองแดง
แท้ ขนาด 2 x 0.90 mm. ระยะทางไม่น้อยกว่า1200 เมตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้า 20 ลําดับที 2) พ.ศ. 2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการติดตังกล้องวงจรปิดภายในตําบลแม่แตง จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 8 หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ติด
ตัง ดังนี
     1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟาเรด Outdoor ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 3.6 - 6 MM.  จํานวน 32 จุด
     2. เครืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แบบ Non Pc 
พร้อม Hardisk ไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 8 ชุด
     3. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิว จํานวน 8 ชุด
     4. สายสัญญาณ COAXIL CABKE RG 6 แบบมีลวดสลิงและสาย
ไฟในตัว ชนิดติดตังภายนอกอาคาร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,300
 เมตร
     5. เครืองสํารองไฟ สําหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด  จํานวน 8 ชุด
หมายเหตุ เป็นครุภัณฑ์ทีนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยเทียบราคา 3 ร้าน
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 13 ลําดับที 1) พ.ศ. 2561 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การสร้างความมันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนของจังหวัด
เชียงใหม่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา ต่างๆ ฯลฯ สําหรับ
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน  (331300)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 22 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหม่  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการข่วงธรรมะสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ
ให้กับประชาชน  ตามโครงการข่วงธรรมะสําหรับประชาชน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2566 หน้า 137 ลําดับที 5  สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการตักบาตรเทโวโรหนะ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ตามโครงการตักบาตรเทโวโรหนะ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 136 ลําดับที 2  สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถินให้กลุ่มเยาวชนฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 135 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้  ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ตาม
โครงการฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 136 ลําดับที 1  สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความ
รู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม่

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:54:02 หน้า : 39/44



โครงการสืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีล้านนา ตามโครงการฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 137 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถินแก่เยาวชนและประชาชนทัวไปในเขตเทศบาล และจัดกิจกรรมต่างๆที
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีความเอือเฟือเผือแผ่และเสียสละเพือ
ส่วนร่วม รักษาศีลธรรมอันดีและนําหลักธรรมมาใช้ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน  (320300) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 156 ลําดับที 1 และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลงของ
จังหวัดเชียงใหม่

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่แตง ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครังที 43 ประจําปี 2562 เช่น ค่าจ้าง
ตกแต่งรถบุปผาชาติของอําเภอแม่แตง ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับเจ้า
หน้าที ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําท้องถิน ท้องที รวมถึงพ่อค้าประชาชน
อําเภอแม่แตงทีไปร่วมขบวนแห่รถบุปฝาชาติ และค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ใน
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2461-2564 (เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 3 ลําดับที 1) พ.ศ.2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรในการส่งเสริมและสนับ
สนุนเกียวกับการทําเกษตรอินทรีย์  เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร และค่าวัสดุอืนทีจําเป็น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาตําบลสีปี 2561-2564 (เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 3  หน้า  19 ) พ.ศ.2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิงแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล เช่น  ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ  การฝึกอบรม ฯลฯ  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 126 ลําดับที 2 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิงแวดล้อมเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงใหม่

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์,พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์,ปุ๋ยจอบ ใบมีด วัสดุเพาะชํา ฯลฯ สําหรับใช้บํารุงรักษา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับ  สวนหย่อม  บริเวณอาคาร
สํานักงาน ฯลฯ(331000)
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 21 สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืนของจังหวัด
เชียงใหม่ 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า  เพือ
รักษาสิงแวดล้อม  เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอนํา ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 129 ลําดับที 1 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม
เพือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเครืองจักร ดําเนินการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะในเขตพืนทีรับผิดชอบทีตืนเขิน ฯลฯ
 ตามสภาพของแหล่งนําสาธารณะทีประชาชนหรือเกษตรกรต้องการฯลฯ
 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 131 ลําดับที 5 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม
เพือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชา
สัมพันธ์  ให้ประชาชน  ลดการเผาในพืนที ฯลฯ  เพือแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (320300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 130 ลําดับที 3 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม
เพือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,936,054 บาท
งบกลาง รวม 8,936,054 บาท
งบกลาง รวม 8,936,054 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลทังหมด  
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฏาคม 2557  (110300) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 169 ลําดับที 2  (กอง
คลัง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,607,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ใน
เขตเทศบาลฯ   ทีมีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 851 ราย  ดัง
นี   
     - ช่วงอายุ 60 – 69  ปี  จํานวน 568 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน รวม
เป็นเงิน 4,089,600 บาท 
     - ช่วงอายุ 70 – 79  ปี  จํานวน 176  คนๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม
เป็นเงิน 1,478,400 บาท 
      - ช่วงอายุ 80 – 89  ปี  จํานวน 102  คนๆ ละ800 บาท/เดือน รวม
เป็นเงิน  979,200  บาท 
      -  ช่วงอายุ 90  ปีขึนไป  จํานวน 5 คนๆ ละ1,000 บาท/เดือน รวม
เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2552 และเพิม
เติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2561  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 147 ลําดับที 3 (สํานัก
ปลัด) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,104,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  ในเขตเทศบาลฯ  จํานวน 115 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 147 ลําดับที 4 (สํานัก
ปลัด) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์  ในเขตเทศบาลฯ  ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2548  จํานวน 35 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน (110900)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า  147 ลําดับที 5 (สํานักปลัด) 

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ) หรือเพือป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 (111000) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 170 ลําดับที 4 (สํานัก
ปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าตอบแทนในการอนุญาตการขุดหรือดูดทรายฯ ตามประมวลกฏหมายทีดิน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 9

จํานวน 62,000 บาท

- เพือแบ่งจ่ายค่าตอบแทนในการอนุญาต  การขุดหรือดูดทรายฯ  ให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อัตราร้อยละสีสิบของค่าตอบแทนทีได้
รับ - ตามประมวลกฎหมายทีดิน  พ.ศ. 2551  มาตรา 9  
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 170 ลําดับที 3  (กอง
คลัง)
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 (111100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 169 ลําดับที 1  (กอง
คลัง)
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกอลทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วนส และ
รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน 
- ตามหนังสือ ที มท.0808.2/ว 560 ลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 148 ลําดับที 6
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล ตามหลัก
เกณฑ์ฯ ทีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด (เทศบาล
สมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพือใช้ในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในท้องถินฯ
- ตามแผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า 147 ลําดับที 2 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 342,854 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือแก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน เงินช่วยเหลือ บําเหน็จตกทอด ตังจ่ายในอัตราร้อย
ละ 2 ของรายได้  โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนทุกชนิด - ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19
 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน 2557 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.5/ว 1264  ลงวันที  30
 พฤษภาคม 2557  (120100) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า  170 ลําดับที 5  (กอง
คลัง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

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

62,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,607,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

342,854

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,104,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

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

62,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,607,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

342,854

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,104,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 267,000 724,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 61,800

เงินเดือนพนักงาน 900,000 2,375,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 50,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 252,000 435,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยตําบลแม่แตง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 573,000 1,564,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 91,000 91,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 169,800

เงินเดือนพนักงาน 2,867,400 6,142,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 260,400 260,400

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 150,000

ค่าเบียประชุม 30,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 290,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 222,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,170,000 1,857,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

140,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์กู้
ชีพกู้ภัยตําบลแม่แตง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์
อปพร.ของเทศบาล

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป
โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักแผ่นดิน" เฉลิมพระ
เกียรติฯ

10,000

โครงการ "วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10"

โครงการ "วันพ่อแห่ง
ชาติ"
โครงการ "วันแม่แห่ง
ชาติ"

โครงการข่วงธรรมะ
สําหรับประชาชน 20,000

โครงการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย
โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที
โครงการจัดทําหรือ
ปรับข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการตักบาตรเทโว
โรหนะ 15,000

โครงการเทศบาล
สัญจรพบปะประชาชน
โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล 100,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและตําบล เพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์
อปพร.ของเทศบาล

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป 150,000 150,000

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักแผ่นดิน" เฉลิมพระ
เกียรติฯ

10,000

โครงการ "วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10"

30,000 30,000

โครงการ "วันพ่อแห่ง
ชาติ" 30,000 30,000

โครงการ "วันแม่แห่ง
ชาติ" 30,000 30,000

โครงการข่วงธรรมะ
สําหรับประชาชน 20,000

โครงการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 5,000 5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที 10,000 10,000

โครงการจัดทําหรือ
ปรับข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหนะ 15,000

โครงการเทศบาล
สัญจรพบปะประชาชน 10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในตําบล 100,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและตําบล เพือจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควัน

20,000

โครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือด
ออกและโรคติดต่อ
อืนๆ

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากร
โดยการทําหมันผ่าตัด
สุนัขและแมว

30,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด

20,000

โครงการรับเสด็จฯ

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลแม่แตง

50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (สถานทีกลาง) 
ระดับอําเภอแม่แตง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลแม่แตง

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนเกษตรอินทรีย์ 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควัน

20,000

โครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือด
ออกและโรคติดต่อ
อืนๆ

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 200,000 200,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากร
โดยการทําหมันผ่าตัด
สุนัขและแมว

30,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด

20,000

โครงการรับเสด็จฯ 50,000 50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลแม่แตง

50,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (สถานทีกลาง) 
ระดับอําเภอแม่แตง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลแม่แตง

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนเกษตรอินทรีย์ 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่แตง

1,025,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

300,980

โครงการสืบทอดความ
รู้ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 10,000

โครงการสืบ
ฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้าน
นา

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่แตง

1,025,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

300,980

โครงการสืบทอดความ
รู้ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 10,000

โครงการสืบ
ฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้าน
นา

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 250,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 708,995

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 74,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน  
จํานวน 6 ตัว

จัดซือพัดลมสนาม  
จํานวน 6 เครือง
จัดซือพัดลมไอเย็น  
จํานวน 2 เครือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือชุด
เครืองเสียงสนามกลาง
แจ้ง

120,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่บ้าน บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 708,995

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 254,000

วัสดุอืน 16,916 16,916

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน  
จํานวน 6 ตัว 15,060 15,060

จัดซือพัดลมสนาม  
จํานวน 6 เครือง 14,100 14,100

จัดซือพัดลมไอเย็น  
จํานวน 2 เครือง 17,580 17,580

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือชุด
เครืองเสียงสนามกลาง
แจ้ง

120,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่บ้าน บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
พ่นฝอยละออง ULV 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือเครือง
ฉายภาพสามมิติ 20,800

โครงการจัดซือเครือง
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 53,200

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดภายใน
ตําบลแม่แตง

400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังป้าย
บอกทางและป้ายจราจร 210,000

โครงการทําทางข้าม
ม้าลาย 20,200

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตลําเหมือง
สาธารณะ (เส้นหลัง
เทศบาลตําบลแม่แตง) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

234,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทางขึนอ่างห้วย
แม่กะ) บ้านตีน
ธาตุ หมู่ 5

298,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 บ้านทุ่ง
หลวง หมู่ 1

91,900

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 บ้านทุ่ง
หลวง หมู่ 1

52,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
พ่นฝอยละออง ULV 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือเครือง
ฉายภาพสามมิติ 20,800

โครงการจัดซือเครือง
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 53,200

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดภายใน
ตําบลแม่แตง

400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังป้าย
บอกทางและป้ายจราจร 210,000

โครงการทําทางข้าม
ม้าลาย 20,200

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตลําเหมือง
สาธารณะ (เส้นหลัง
เทศบาลตําบลแม่แตง) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

234,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทางขึนอ่างห้วย
แม่กะ) บ้านตีน
ธาตุ หมู่ 5

298,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 บ้านทุ่ง
หลวง หมู่ 1

91,900

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 บ้านทุ่ง
หลวง หมู่ 1

52,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต (ทางเข้าวัด
เมืองนิพพาน) บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

129,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต ซอย 4 บ้าน
ห้วยชมพู หมู่ 8

199,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนเเอสฟัทล์
คอนกรีตถนนสายหลัก 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

117,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายหลัก บ้านม่วง
ชุม หมู่ 4

179,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลแม่
แตง

153,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

141,000

โครงการปรับปรุงรัว
เทศบาลตําบลแม่แตง

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา (เส้นบ้าน
นายปรีดา  สุวรรณ์ - 
นางศรีมวล ชัยถาวร) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

14,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา (เส้นบ้าน
นายเลิศ พงษ์บุปผา - 
นายจีรพันธ์ ปันดวง) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

44,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา ซอย 2 เส้น
ที 1 บ้านหัวป่าห้า หมู่ 
2

21,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต (ทางเข้าวัด
เมืองนิพพาน) บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

129,000

โครงการก่อสร้างผิว
ถนนแอสฟัทล์
คอนกรีต ซอย 4 บ้าน
ห้วยชมพู หมู่ 8

199,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนเเอสฟัทล์
คอนกรีตถนนสายหลัก 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

117,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายหลัก บ้านม่วง
ชุม หมู่ 4

179,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลแม่
แตง

153,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บ้าน
หนองบัว หมู่ 7

141,000

โครงการปรับปรุงรัว
เทศบาลตําบลแม่แตง 300,000 300,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา (เส้นบ้าน
นายปรีดา  สุวรรณ์ - 
นางศรีมวล ชัยถาวร) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

14,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา (เส้นบ้าน
นายเลิศ พงษ์บุปผา - 
นายจีรพันธ์ ปันดวง) 
บ้านแม่กะ หมู่ 3

44,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา ซอย 2 เส้น
ที 1 บ้านหัวป่าห้า หมู่ 
2

21,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

85,700

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่แตง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบงานก่อสร้าง 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสา
ธารณสุุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม่
แตง ตามโครงการ
ขยายไฟฟ้าและพาด
สายไฟสาธารณะพร้อม
ติดตังกิงโคมไฟถนน 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

104,833

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม่
แตง ตามโครงการพาด
สายไฟสาธารณะพร้อม
ติดตังกิงโคมไฟถนน
จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 
- ป้อม ชรบ. บ้านสันปู
เลย หมู่ 6

229,842

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอแม่แตง 
ตามโครงการมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่แตง

85,700

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแม่แตง

136,000 136,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบงานก่อสร้าง 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสา
ธารณสุุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม่
แตง ตามโครงการ
ขยายไฟฟ้าและพาด
สายไฟสาธารณะพร้อม
ติดตังกิงโคมไฟถนน 
บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2

104,833

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอแม่
แตง ตามโครงการพาด
สายไฟสาธารณะพร้อม
ติดตังกิงโคมไฟถนน
จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 
- ป้อม ชรบ. บ้านสันปู
เลย หมู่ 6

229,842

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอแม่แตง 
ตามโครงการมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่ง
หลวง ตามโครงการ
อาหารกลางวันนัก
เรียน

320,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่
กะ ตามโครงการ
อาหารกลางวันนัก
เรียน

520,000

รวม 8,936,054 230,000 175,000 730,000 4,188,675 449,000 7,044,075 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่ง
หลวง ตามโครงการ
อาหารกลางวันนัก
เรียน

320,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่
กะ ตามโครงการ
อาหารกลางวันนัก
เรียน

520,000

รวม 10,754,096 32,756,900
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