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ส่วนที่ 1  

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

               บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้ 
 

          1. สถำนะกำรคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2565  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  82,187,160.43  บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน  90,199,662.77  บาท 

      1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  29,685,778.86  บาท 

      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
        รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  
        รวม 320,000.00 บาท 

    11.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  6,391,276.73  บาท 
 

 

 

          2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

        2.1 รายรับจริง จ านวน 74,150,433.88 บาท ประกอบด้วย 
 

       

      

หมวดภาษีอากร จ านวน 1,245,156.78 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,853,445.30 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 415,432.10 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 12,257.63 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 4,960.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,089,151.78 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 44,530,030.29 บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,875,134.39 บาท 
 

   
    

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 61,142,041.66 บาท ประกอบด้วย 
 

       
      

งบกลาง จ านวน 22,398,426.96 บาท 
      

งบบุคลากร จ านวน 20,385,557.26 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 12,812,021.44 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 3,041,740.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,504,296.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
 

   
    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,845,243.00 บาท 
 

   
    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 5,835,000.00 บาท 
 

   
    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

       
    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,245,156.78 1,062,400.00 6,047,890.00

1,853,445.30 1,521,732.00 1,646,050.00

415,432.10 637,000.00 400,000.00

12,257.63 37,000.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,960.00 1,100.00 5,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 3,531,251.81 3,259,232.00 8,110,940.00

26,089,151.78 25,959,000.00 24,490,580.00

26,089,151.78 25,959,000.00 24,490,580.00

44,530,030.29 40,781,768.00 44,898,480.00

44,530,030.29 40,781,768.00 44,898,480.00

74,150,433.88 70,000,000.00 77,500,000.00รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

1.  รายรับ

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รายรับ
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2.  รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบกลาง 22,398,426.96 22,413,600.00 23,418,000.00

งบบุคลากร 20,385,557.26 26,197,025.00 26,925,750.00

งบด าเนินงาน 12,812,021.44 15,824,975.00 15,284,250.00

งบลงทุน 3,041,740.00 2,470,000.00 7,770,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,504,296.00 3,089,400.00 4,097,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 5,000.00

61,142,041.66 70,000,000.00 77,500,000.00รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จ่ายจากงบประมาณ

รายจ่าย



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

เทศบัญญัติ 
 

 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 



ยอดรวม

15,128,620

1,723,000

17,644,080

3,956,400

3,512,000

759,000

475,000

10,099,900

784,000

23,418,000

77,500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ดา้นการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้น

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานงบกลาง

                       งาน

          งบ

งบกลาง 23,418,000 23,418,000

    งบกลาง 23,418,000 23,418,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 7,970,320 383,000 2,399,700 382,560 11,006,220

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,122,000 383,000 2,399,700 382,560 8,157,900

งบด าเนินงาน 2,634,600 44,800 1,463,000 0 3,815,400

    ค่าตอบแทน 323,600 34,800 249,000 0 570,400

    ค่าใช้สอย 1,078,000 10,000 950,000 0 1,828,000

    ค่าวัสดุ 503,000 0 144,000 0 627,000

    ค่าสาธารณูปโภค 730,000 0 120,000 0 790,000

งบลงทุน 10,500 0 271,500 0 282,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,500 0 271,500 0 282,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

    เงินอดุหนุน 20,000 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอ่ืน 5,000 0 0 0 5,000

    รายจา่ยอื่น 5,000 0 0 0 5,000

รวม 9,961,060 427,800 4,357,200 382,560 15,128,620

รวมงบกลาง

รวม
งานควบคุมภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

งานวางแผนสถิติ

และวชิาการ
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 1,068,000 1,068,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,068,000 1,068,000

งบด าเนินงาน 635,000 635,000

    ค่าตอบแทน 105,000 105,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอดุหนุน 20,000 20,000

รวม 1,723,000 1,723,000

แผนงานการศึกษา

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 1,789,970 8,132,160 9,922,130

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,789,970 8,132,160 9,922,130

งบด าเนินงาน 593,000 4,293,950 4,886,950

    ค่าตอบแทน 58,000 45,000 103,000

    ค่าใช้สอย 293,000 2,332,500 2,625,500

    ค่าวัสดุ 212,000 1,916,450 2,128,450

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,835,000 2,835,000

    เงินอดุหนุน 0 2,835,000 2,835,000

รวม 2,382,970 15,261,110 17,644,080

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวยั

เรียนและ

ประถมศึกษา

งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั
รวม

รวม
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แผนงานสาธารณสุข

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 784,400 1,324,000 2,108,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 784,400 1,324,000 2,108,400

งบด าเนินงาน 227,000 1,341,000 1,568,000

    ค่าตอบแทน 97,000 92,000 189,000

    ค่าใช้สอย 55,000 1,110,000 1,165,000

    ค่าวัสดุ 75,000 129,000 204,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000

    เงินอดุหนุน 0 280,000 280,000

รวม 1,011,400 2,945,000 3,956,400

แผนงานเคหะและชุมชน

                       งาน

          งบ

งบด าเนินงาน 0 2,600,000 2,600,000

    ค่าใช้สอย 0 2,600,000 2,600,000

งบเงินอุดหนุน 912,000 0 912,000

    เงินอดุหนุน 912,000 0 912,000

รวม 912,000 2,600,000 3,512,000

รวม

งานไฟฟ้าและ

ประปา

งานก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 624,000 624,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 624,000 624,000

งบด าเนินงาน 135,000 135,000

    ค่าใช้สอย 135,000 135,000

รวม 759,000 759,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

                       งาน

          งบ

งบด าเนินงาน 345,000 100,000 445,000

    ค่าใช้สอย 315,000 100,000 415,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอดุหนุน 0 30,000 30,000

รวม 345,000 130,000 475,000

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมท้องถ่ิน
รวม

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

รวม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 511,000 1,047,000 1,558,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 511,000 1,047,000 1,558,000

งบด าเนินงาน 389,500 664,400 1,053,900

    ค่าตอบแทน 124,500 95,400 219,900

    ค่าใช้สอย 70,000 384,000 454,000

    ค่าวัสดุ 195,000 185,000 380,000

งบลงทุน 0 7,488,000 7,488,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 0 7,488,000 7,488,000

รวม 900,500 9,199,400 10,099,900

แผนงานการเกษตร

                       งาน

          งบ

งบบคุลากร 639,000 0 639,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 639,000 0 639,000

งบด าเนินงาน 105,000 40,000 145,000

    ค่าใช้สอย 85,000 40,000 125,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 744,000 40,000 784,000

งานส่งเสริม

การเกษตร

งานสิ่งแวดล้อม

และ

ทรพัยากรธรรมชาติ

รวม

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง รวม
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ยอดรวม

15,128,620

1,723,000

17,644,080

3,956,400

3,512,000

759,000

475,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,099,900

784,000

23,418,000

77,500,000

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 77,500,000 บาท

เทศบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ัง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2566 อาศัยอ านาจตามความ

ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 เทศบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

เชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน

ดา้นบริหารทัว่ไป

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 77,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

แผนงานการเกษตร

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง
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ยอดรวม

0

ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ

รวมรายจ่าย

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไป

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

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

(ลงนาม)................................................
(นายสมเกียรติ  พรมเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว

เห็นชอบ

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

นายอ าเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน
(นายศิวะ  ธมิกานนท)์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

22,253.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

91,481.45 319.20 0.00 0.00 % 0.00

563,569.20 620,614.08 560,000.00 890.34 % 5,545,890.00

501,490.00 622,303.50 500,000.00 0.00 % 500,000.00

2,435.00 1,920.00 2,400.00 -16.67 % 2,000.00

1,181,228.65 1,245,156.78 1,062,400.00 6,047,890.00

7,226.50 7,333.20 7,200.00 1.39 % 7,300.00

0.00 68,580.00 0.00 0.00 % 0.00

1,172,090.00 1,519,800.00 1,201,532.00 24.84 % 1,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

     อากรการฆา่สัตว์

รวมหมวดภาษีอากร

     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง

     ภาษีป้าย

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

     ภาษีบ ารุงท้องที่

หมวดภาษีอากร

 
รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

ยอดตา่ง (%)

13
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

14,200.00 800.00 14,200.00 -94.37 % 800.00

6,000.00 11,450.00 6,000.00 90.83 % 11,450.00

25,041.60 18,152.10 25,000.00 -28.00 % 18,000.00

2,230.00 2,560.00 2,200.00 -9.09 % 2,000.00

1,780.00 97,445.00 1,700.00 0.00 % 1,700.00

5,750.00 40,950.00 5,700.00 338.60 % 25,000.00

48,695.00 15,975.00 48,600.00 -69.14 % 15,000.00

600.00 0.00 600.00 -100.00 % 0.00

10,000.00 5,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

0.00 4,120.00 0.00 0.00 % 0.00

167,850.00 40,000.00 167,000.00 -76.05 % 40,000.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

4,000.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

2,640.00 5,550.00 2,600.00 92.31 % 5,000.00

420.00 850.00 400.00 100.00 % 800.00

23,560.00 12,880.00 23,000.00 -47.83 % 12,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือ

พืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

     ค่าปรับอื่น ๆ

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

     ค่าปรับการผิดสัญญา

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ

สะสมอาหาร

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

14
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

1,494,083.10 1,853,445.30 1,521,732.00 1,646,050.00

637,435.35 415,432.10 637,000.00 -37.21 % 400,000.00

637,435.35 415,432.10 637,000.00 400,000.00

44.68 0.00 0.00 0.00 % 0.00

37,120.85 12,257.63 37,000.00 -67.57 % 12,000.00

37,165.53 12,257.63 37,000.00 12,000.00

1,155.00 4,960.00 1,100.00 354.55 % 5,000.00

1,155.00 4,960.00 1,100.00 5,000.00

950,617.25 780,521.30 950,000.00 -17.89 % 780,000.00

9,154,750.18 10,079,236.27 9,100,000.00 9.89 % 10,000,000.00

3,952,414.29 4,473,555.62 3,900,000.00 12.82 % 4,400,000.00

423,642.88 443,947.36 400,000.00 10.00 % 440,000.00

6,018,020.11 6,372,279.30 6,000,000.00 -16.67 % 5,000,000.00

59,096.63 66,499.30 59,000.00 11.86 % 66,000.00

     ภาษีสรรพสามิต

     ค่าภาคหลวงแร่

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ

     ภาษีรถยนต์

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายไดจ้ากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้

     ดอกเบีย้

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

15
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

53,406.16 35,154.63 50,000.00 -30.00 % 35,000.00

9,583,974.00 3,837,958.00 5,500,000.00 -31.46 % 3,769,580.00

30,195,921.50 26,089,151.78 25,959,000.00 24,490,580.00

38,442,629.00 44,530,030.29 40,781,768.00 10.09 % 44,898,480.00

38,442,629.00 44,530,030.29 40,781,768.00 44,898,480.00

71,989,618.13 74,150,433.88 70,000,000.00 77,500,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมทุกหมวด

รวมหมวดภาษีจัดสรร

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

16



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    77,500,000  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร         จ านวน  6,047,890  บาท      

   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       จ ำนวน   5,545,890   บำท 
     ประมำณกำรไว้มำกกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564  และตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงก ำหนด   

   ภาษีป้าย         จ ำนวน     500,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564  และตำมจ ำนวนผู้อยู่ 
     ในข่ำยช ำระภำษี   

   อากรฆ่าสัตว์         จ ำนวน        2,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้มำกกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564  และตำมจ ำนวนผู้อยู่ 
     ในข่ำยช ำระภำษี   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     จ านวน 1,646,050  บาท   

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา     จ ำนวน       7,300   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยรับลดลง  

   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย      จ ำนวน  1,500,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง  ปี  2564 เนื่องจำกปริมำณขยะที่ลดลง  

   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  จ ำนวน          800   บำท 
   หรือสะสมอาหาร 
     ประมำณกำรไว้เท่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร      จ ำนวน       11,450   บำท 
     ประมำณกำรไว้เท่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564  

   ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร      จ ำนวน       18,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564  เนื่องจำกสถิติจ ำนวนอำคำร 
     ที่อยู่ในข่ำยที่ควบคุมในพ้ืนที่ลดลง 
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   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      จ ำนวน         2,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติจ ำนวน 
     ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ลดลง 

   ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ        จ ำนวน         1,700   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยรับจริงลดลง 

   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ ำนวน        25,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยรับจริงลดลง  

   ค่าปรับการผิดสัญญา        จ ำนวน        15,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยรับค่ำปรับผิดสัญญำ 
     ของคู่สัญญำลดลง 

   ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    จ ำนวน         5,000   บำท 

     ประมำณกำรไว้เท่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564 

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ ำนวน        40,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้เท่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564  

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว จ ำนวน         2,000   บำท 
   หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร 
     ประมำณกำรไว้เท่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2564  

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ ำนวน          5,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติจ ำนวนผู้ขออนุญำต 
     เกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำรในพื้นที่ลดลง 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จ ำนวน            800   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564  

   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ        จ ำนวน        12,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยรับจำก 
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ ที่ลดลง 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน    400,000  บาท       

   ดอกเบี้ย         จ ำนวน     400,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกเงินด ำรงฝำกของ 
     หน่วยงำนลดลง 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน      12,000  บาท       

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        จ ำนวน       12,000   บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติรำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
     ที่ลดลง  

หมวดรายได้จากทุน        จ านวน        5,000  บาท       
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน       จ ำนวน         5,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้มำกกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ 
     จ ำนวนทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำดเพ่ิมขึ้น 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  24,490,580  บาท       

   ภาษีรถยนต์         จ ำนวน       780,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรรภำษี 
     รถยนต์ที่ลดลง 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ ำนวน   10,000,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรรภำษี 
     มูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ ที่ลดลง 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ     จ ำนวน     4,400,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรรภำษี 
     มูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ ที่ลดลง 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ ำนวน       440,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรรภำษี 
     ธุรกิจเฉพำะที่ลดลง  

   ภาษีสรรพสามิต        จ ำนวน    5,000,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรรภำษี 
     สรรพสำมิตที่ลดลง 
     ค่าภาคหลวงแร่        จ ำนวน       66,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรร 
     ค่ำภำคหลวงแร่ที่ลดลง  

   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จ ำนวน        35,000  บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจัดสรร 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่ลดลง  
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   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ ำนวน     3,769,580 บำท 
     ประมำณกำรไว้น้อยกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2564 เนื่องจำกสถิติกำรจดทะเบียนสิทธิ 
     และนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดินที่ลดลง 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน        จ านวน  44,898,480  บาท       

   เงินอุดหนุนทั่วไป        จ ำนวน   44,898,480  บำท 

ประมำณกำรไว้โดยเทียบเคียงข้อมูลรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และ
ข้อมูลรำยรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ข้อมูล  ณ วันที่ 
31  เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2565  โดยถือปฏิบัติตำมแนวทำงหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  4657  ลงวันที่  30  มิถุนำยน   2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2566  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ป ี2564 ป ี2565

2,497,536.7 1,435,500 2.96 %

236,715.96 239,100 -32.25 %

128,380 250,000 0 %

8,200 16,000 0 %

14,307,300 15,800,000 5.63 %

2,756,600 3,100,000 0 %

193,500 240,000 -8.33 %

1,066,161.5 900,000 -77.78 %

0 877,000 13.11 %

0 0 100 %

255,571.8 0 0 %

0 0 100 %

0 56,500 -11.5 %

0 200,000 0 %

948,461 0 0 %เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 609,460 0

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนบิำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย 0 50,000

สมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 200,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั 253,387.11 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0 20,000

เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 0 992,000

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญพนกังำนครู (ช.ค.บ.) 0 40,000

เงินส ำรองจ่ำย 93,082 200,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

เบี้ยยังชีพควำมพกิำร 2,627,200 3,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 180,000 220,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 8,883 16,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 13,655,200 16,690,000

ค่ำช ำระดอกเบี้ย 357,232.67 162,000

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 188,579 250,000

งบกลาง

ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ 2,643,641.67 1,478,000

งบกลาง

งบกลาง

ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

แผนงานงบกลาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว
อ ำเภอสันทรำย    จังหวัดเชียงใหม่
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 27,000 -100 %

22,398,426.96 23,141,100

22,398,426.96 23,141,100

22,398,426.96 23,141,100

22,398,426.96 23,141,100

332,872.24 725,760 0 %

81,193.53 180,000 0 %

81,193.53 180,000 0 %

85,285.15 207,360 0 %

1,260,975.4 1,555,200 0 %

1,841,519.85 2,848,320

3,341,254.41 3,977,000 -6.32 %

84,000 84,000 0 %

162,000 162,000 0 %

601,740 688,000 -11.34 %

48,000 48,000 0 %

4,236,994.41 4,959,000

6,078,514.26 7,807,320รวมงบบคุลากร 6,209,363 7,477,960

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 57,953 48,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,775,123 4,629,640

เงินประจ ำต ำแหนง่ 204,000 162,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 680,970 610,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 3,748,200 3,725,640

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 84,000 84,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,434,240 2,848,320

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนกุำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 0 207,360

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนกุำรสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,434,240 1,555,200

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก 0 180,000

ค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 0 180,000

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 725,760

งานบริหารทั่วไป

งบบคุลากร

รวมแผนงานงบกลาง 20,616,665.45 23,418,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมงบกลาง 20,616,665.45 23,418,000

รวมงบกลาง 20,616,665.45 23,418,000

เงินช่วยค่ำท ำศพพนกังำนจ้ำง 0 0

รวมงบกลาง 20,616,665.45 23,418,000

เงินช่วยพเิศษ
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

413,044.16 73,800 35.5 %

3,500 30,000 -66.67 %

90,000 177,100 -7.4 %

0 13,600 213.24 %

517,744.16 294,500

3,096 15,000 0 %

560,827.11 700,000 0 %

34,289.3 50,000 0 %

0 30,000 -33.33 %

0 3,000 0 %

11,525 75,000 -60 %

124,812 160,200 -37.58 %

4,800 15,000 -66.67 %

0 50,000 -20 %

0 0 0 %

289,846.45 0 0 %

0 5,000 -100 %

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำทอ้งถิ่นและผู้บริหำรทอ้งถิ่น 0 0

โครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของชำติของเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 40,000

โครงกำรควบคุม เฝ้ำระวังและปอ้งกนัควำมเส่ียงจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
264,360 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 16,330 100,000

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม ้กระเช้ำดอกไม ้และพวงมำลำ 7,000 5,000

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 6,800 30,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ 0 20,000

ค่ำเบี้ยประกนัภยัรถยนต์รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 3,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 589,747 700,000

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 25,981.9 50,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 6,095 15,000

รวมค่าตอบแทน 186,234.42 316,600

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 42,600

ค่ำเบี้ยประชุม 8,250 10,000

ค่ำเช่ำบำ้น 134,784.42 164,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 29,100 100,000

งบด าเนินงาน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

28,339.98 0 0 %

1,057,535.84 1,123,200

74,475 225,000 -55.56 %

9,684 9,040 -44.69 %

47,105 38,600 29.53 %

540 3,000 0 %

0 30,000 0 %

140,335.5 250,000 0 %

0 20,000 -50 %

0 5,000 0 %

29,010 30,000 0 %

301,149.5 610,640

368,173.93 550,000 -9.09 %

13,521.59 30,000 -33.33 %

139,563.2 140,000 0 %

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 15,457.22 20,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 139,670.2 140,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟำ้ 370,488.32 500,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 45,300 30,000

รวมค่าวัสดุ 337,873.8 483,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 157,876.8 250,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 44,287 50,000

วัสดุกอ่สร้ำง 0 3,000

วัสดุส ำนกังำน 90,410 100,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0 5,000

รวมค่าใชส้อย 978,634.53 978,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดองและสมำนฉันท ์เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 62,320.63 0

โครงกำรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิติังำน 0 0

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดองและสมำนฉันท ์เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

โครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของชำติของเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 5,000

โครงกำรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิติังำน 0 5,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 10,000 0 %

521,258.72 730,000

2,397,688.22 2,758,340

0 8,400 -100 %

0 4,200 -100 %

0 9,900 -100 %

0 11,400 -100 %

0 11,400 -100 %

0 0 0 %

0 960 -100 %

0 0 100 %

0 23,000 -100 %

0 22,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 2,500 -100 %

0 108,760

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 11,000 10,500

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล ใช้ในกำรปฏบิติังำน 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน พดัลมดูดอำกำศ แบบฝังฝ้ำเพดำน จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

จัดซ้ือเกำ้อี้แถว 4 ที่นั่ง จ ำนวน 3 ชุด 0 10,500

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ ส ำหรับใช้งำนในส่วนของงำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน ตู้เหล็ก ส ำหรับใช้งำนในส่วนของงำนธุรกำร ส ำนกัปลัดเทศบำล เทศบำล 11,000 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อี้ส ำนกังำน (เกำ้อี้นั่งท ำงำน) ส ำหรับใช้งำนของรองนำยกเทศมนตรีต ำบล 0 0

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อี้ส ำนกังำน (เกำ้อี้นั่งท ำงำน) ส ำหรับใช้งำนของระดับผู้บริหำร 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด าเนินงาน 2,028,358.49 2,447,600

งบลงทนุ

ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง 0 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 525,615.74 670,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

285,380 0 0 %

285,380 0

285,380 108,760

0 0 0 %

0 0 100 %

20,000 20,000 -100 %

20,000 20,000

20,000 20,000

0 5,000 0 %

0 5,000

0 5,000

8,781,582.48 10,699,420

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 5,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,268,721.49 9,961,060

รำยจ่ำยอื่น 0 5,000

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 5,000

รายจา่ยอ่ืน

รำยจ่ำยอื่น

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

งบรายจา่ยอ่ืน

อดุหนนุส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่รับผิดชอบด ำเนนิตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์

ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  อ ำเภอสันทรำย
0 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000

อดุหนนุเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวงตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ ำเภอสันทรำย
20,000 0

อดุหนนุส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่รับผิดชอบด ำเนนิตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์

ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  อ ำเภอสันทรำย
0 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงบลงทนุ 11,000 10,500

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรปรับปรุงหอ้งน้ ำภำยในอำคำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

341,540 383,000 5.22 %

341,540 383,000

341,540 383,000

0 30,000 -100 %

0 4,800 0 %

2,000 34,800

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000

2,000 44,800

343,540 427,800รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 326,950.6 427,800

รวมค่าใชส้อย 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 4,000 24,800

โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อจัดท ำแผนชุมชนและแผนพฒันำทอ้งถิ่น 0 0

โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อจัดท ำแผนหมู่บำ้นและแผนพฒันำทอ้งถิ่น 0 20,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 4,800

รวมค่าตอบแทน 4,000 4,800

ค่ำเช่ำบำ้น 0 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 322,950.6 403,000

รวมงบบคุลากร 322,950.6 403,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 322,950.6 403,000

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งบบคุลากร
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

1,874,390 2,043,000 16.67 %

82,280 87,000 0 %

103,200 103,200 0 %

136,085 142,500 1.75 %

23,335 24,000 0 %

2,219,290 2,399,700

2,219,290 2,399,700

114,000 240,000 0 %

0 9,000 0 %

121,500 249,000

0 10,000 0 %

306,000 390,000 -10.26 %

0 20,000 0 %

55,267.8 45,000 -11.11 %

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 37,608 40,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 294,674 350,000

ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ 0 20,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 6,164 10,000

รวมค่าตอบแทน 151,820.97 249,000

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 9,000

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบำ้น 143,870.97 240,000

รวมงบบคุลากร 2,108,891.61 2,742,700

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 24,000 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,108,891.61 2,742,700

เงินประจ ำต ำแหนง่ 103,200 103,200

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 134,040 145,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 1,762,759.61 2,383,500

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 84,892 87,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารงานคลงั
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 47,000 -78.72 %

0 0 100 %

6,980 270,000 -25.93 %

368,247.8 782,000

99,928 120,000 -41.67 %

1,596 2,000 0 %

0 2,000 0 %

0 10,000 0 %

3,308 10,000 0 %

78,320 100,900 -50.45 %

183,152 244,900

36,532 120,000 0 %

36,532 120,000

709,431.8 1,395,900

0 0 100 %

0 0 100 %

0 17,100 0 %

0 0 100 %

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 30,000

เคร่ืองปรับอำกำศชนดิแขวน ขนำด 30,000 BTU จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 94,400

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ 0 17,100

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เกำ้อี้ส ำนกังำน จ ำนวน 1 ตัว 0 5,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,680 120,000

รวมงบด าเนินงาน 714,552.57 1,343,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 86,680 120,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 48,840 50,000

รวมค่าวัสดุ 131,115.6 144,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 331.7 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 1,960 2,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 2,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 79,983.9 70,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 6,490 200,000

รวมค่าใชส้อย 344,936 830,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

โครงกำรปรับปรุงส ำรวจและจัดเกบ็ข้อมลูภำษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0 200,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 130,000 -23.08 %

0 147,100

0 147,100

2,928,721.8 3,942,700

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

12,053,844.28 15,069,920

413,720 447,000 4.7 %

405,000 540,000 0 %

45,000 60,000 0 %

863,720 1,047,000

863,720 1,047,000รวมงบบคุลากร 643,080 1,068,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 24,000 60,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 643,080 1,068,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 403,080 468,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 216,000 540,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 382,560

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,419,116.27 15,128,620

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 382,560

รวมงบบคุลากร 0 382,560

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0 382,560

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 0 271,500

รวมงานบริหารงานคลงั 2,823,444.18 4,357,200

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 100,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 271,500

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 10 เคร่ือง 0 25,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

98,800 60,000 -16.67 %

4,900 7,000 0 %

48,000 48,000 0 %

151,700 115,000

316,000 225,000 0 %

0 30,000 -83.33 %

0 10,000 -50 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

2,100 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,000 5,000 -100 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 0

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 0 0

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 49,700 0

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปใีหม่ 0 5,000

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 0 5,000

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุช่วงเทศกำลปใีหม่ 2,100 0

โครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุช่วงเทศกำลปใีหม่ 0 0

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติด 0 0

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติด 9,050 0

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติด 0 15,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 8,500 5,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 459,000 225,000

รวมค่าตอบแทน 73,260 105,000

ค่าใชส้อย

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 2,940 7,000

ค่ำเช่ำบำ้น 48,000 48,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 22,320 50,000

งบด าเนินงาน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

12,200 25,000 -100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

13,100 20,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

115,835 0 0 %

464,235 400,000

0 5,000 0 %

0 40,000 25 %

0 0 0 %

62,700 50,000 0 %

850 5,000 0 %

50,000 50,000 -40 %

0 30,000 0 %

6,000 0 0 %

119,550 180,000

735,485 695,000

รวมค่าวัสดุ 66,581.4 170,000

รวมงบด าเนินงาน 683,861.4 635,000

วัสดุจรำจร 0 30,000

วัสดุอื่น 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 30,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 11,990 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 50,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 54,591.4 50,000

รวมค่าใชส้อย 544,020 360,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิต 0 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,620 0

โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเผำและควบคุมหมอกควันไฟปำ่ 0 0

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิต 0 0

โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเผำและควบคุมหมอกควันไฟปำ่ 0 20,000

โครงกำรเฝ้ำระวังกำรเผำและควบคุมหมอกควันไฟปำ่ 12,050 0

โครงกำรฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนไีฟใหก้บัสถำนศึกษำในพื้นที่ 0 0

โครงกำรฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนไีฟใหก้บัสถำนศึกษำในพื้นที่ 0 5,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนบทบำทและหนำ้ที่ของสมำชิกอปพร. เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 25,000

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนบทบำทและหนำ้ที่ของสมำชิกอปพร. เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 20,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

10,500 0 0 %

10,500 0

10,500 0

0 0 100 %

0 0

0 0

1,609,705 1,742,000

1,609,705 1,742,000

1,276,463 1,405,600 9.81 %

15,080 9,800 83.67 %

60,000 60,000 0 %

0 141,500 2.12 %

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000 60,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0 144,500

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 916,808 1,543,470

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 17,692 18,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1,326,941.4 1,723,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,326,941.4 1,723,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

อดุหนนุส่วนรำชกำร ศูนย์อ ำนวยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม ่(ศอ.ปส.จ.ชม.) ตำม

โครงกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติด
0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

รวมงบลงทนุ 0 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 23,500 2.13 %

1,351,543 1,640,400

1,351,543 1,640,400

0 0 100 %

0 0 100 %

0 34,000 2.94 %

7,850 34,000

188,300 110,000 0 %

34,465.6 50,000 0 %

0 0 100 %

1,874 25,000 -20 %

68,925 0 0 %

0 10,000 50 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 10,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ 119,900 0

โครงกำรทอ้งถิ่นรักกำรอำ่น 0 5,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 15,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแหง่ชำติ 0 80,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 23,375 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในพธิีเปดิอำคำรเรียนโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 0 3,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 106,000 110,000

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 36,585.44 50,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 58,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0 3,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 20,000

รวมงบบคุลากร 994,500 1,789,970

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 994,500 1,789,970
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 20,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

3,200 0 0 %

296,764.6 215,000

80,549 96,000 -6.25 %

9,563 140,000 -85.71 %

4,902 20,000 0 %

5,231 70,000 -71.43 %

7,152.2 20,000 -75 %

0 10,000 0 %

0 1,000 0 %

39,100 40,000 -25 %

0 0 100 %

0 1,000 0 %

146,497.2 398,000

9,576.5 28,000 7.14 %

9,576.5 28,000

460,688.3 675,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 460,028.44 593,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 30,000

วัสดุอื่น 0 1,000

รวมค่าวัสดุ 151,748 212,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุกำรศึกษำ 0 15,000

วัสดุกำรเกษตร 0 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000

วัสดุกอ่สร้ำง 22,705 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 9,905 20,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 9,935 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 79,203 90,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 14,400 0

รวมค่าใชส้อย 308,280.44 293,000

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้แกค่ณะกรรมกำรศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 3,980 0

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 4,040 0

โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

16,800 0 0 %

9,600 0 0 %

26,400 0

26,400 0

1,838,631.3 2,315,400

3,271,398 4,571,800 22.2 %

0 201,600 -16.67 %

283,500 369,600 -9.09 %

1,810,917 1,795,910 7.08 %

90,525 116,200 1.98 %

5,456,340 7,055,110

5,456,340 7,055,110

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 5,000

ค่ำเบี้ยประชุม 0 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,559,051 8,132,160

รวมงบบคุลากร 5,559,051 8,132,160

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,968,216 1,923,060

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 98,655 118,500

เงินประจ ำต ำแหนง่ 0 168,000

เงินวิทยฐำนะ 126,000 336,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 3,366,180 5,586,600

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,454,528.44 2,382,970

ค่ำจัดหำตู้เหล็กแบบบำนเล่ือน จ ำนวน 3 ตู้ 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

ค่ำจัดหำตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 3 ตู้ 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

36



37

ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 25,000 0 %

13,950 25,000

399,206 330,000 21.21 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

2.6 โครงกำรปอ้งกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ 15,000 0

2.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนบุำลจนจบกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน  จ ำนวนรวม 540,530  บำท

2.7.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั)
324,700 0

2.4 โครงกำรอบรมกำรจัดท ำและปรับปรุงพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่

ครัว
20,000 0

2.5 ค่ำใช้จ่ำยอนิเตอร์เนต็โรงเรียน 9,600 0

2.2 โครงกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ 50,000 0

2.3 โครงกำรอำหำรกลำงวัน โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 764,000 0

2. โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่

โรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว

2.1 โครงกำรพฒันำปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว

100,000 0

2.10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกจิกรรมรักกำรอำ่นในสถำนศึกษำสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 50,000 0

1.3 โครงกำรอบรมเพื่อพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 5,000 0

1.4 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) 105,400 0

1. โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว  แยกดังนี้

1.1 โครงกำรกจิกรรมกำรพฒันำผู้เรียนของศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว

30,000 0

1.2 โครงกำรอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 291,700 0

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 0 3,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 221,850 400,000

รวมค่าตอบแทน 13,750 45,000

ค่าใชส้อย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 25,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

28,839 20,000 0 %

0 6,000 -100 %

0 14,000 7.14 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

1,573,682 1,798,900 -100 %

0 0 100 %

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำใหแ้กโ่รงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว   1. 

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำทอ้งถิ่น  - โครงกำรอบรมกำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตร

สถำนศึกษำ  - ค่ำใช้จ่ำยอนิเทอร์เนต็โรงเรียน  - โครงกำรพฒันำปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน  - โครงกำรพฒันำ

แหล่งเรียนรู้   - โครงกำรปอ้งกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ  - โครงกำรพฒันำข้ำรำชกำรครู  2.  โครงกำร

อำหำรกลำงวันโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว  3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ

อนบุำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั)  - ค่ำหนงัสือเรียน  - ค่ำอปุกรณ์กำร

เรียน  - ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน  - ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียนฯลฯ

0 1,470,750

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้กโ่รงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว (ค่ำเบี้ย

ประชุม)
0 0

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำใหแ้กโ่รงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 15,000

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว -

โครงกำรกจิกรรมพฒันำผู้เรียน -โครงกำรอำหำรกลำงวัน  -โครงกำรอบรมเพื่อพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ  -

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก(ศพด.) ได้แก ่ค่ำหนงัสือเรียน ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน/ ค่ำ

เคร่ืองแบบนกัเรียน/ ค่ำกจิกรรมพฒันำคุณภำพผู้เรียน/ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) ฯลฯ

0 423,750

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ปอ้งกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ 0 0

2.8 โครงกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 15,000 0

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 57,615.5 0

2.7.4 ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน 57,300 0

2.7.5 ค่ำกจิกรรมพฒันำคุณภำพผู้เรียน 82,130 0

2.7.2 ค่ำหนงัสือเรียน 38,200 0

2.7.3 ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน 38,200 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

383,522 479,575 -100 %

600 0 0 %

2,385,849 2,658,475

32,785 42,000 0 %

32,485 1,885,600 -3.35 %

1,656,642.24 0 0 %

29,948.12 59,000 -49.15 %

0 1,000 0 %

19,940 20,000 0 %

0 1,000 0 %

1,771,800.36 2,008,600

4,171,599.36 4,692,075

0 16,910 -100 %

0 17,900 -100 %

0 25,600 -100 %

0 1,490 -100 %

0 10,500 -100 %

0 5,000 -100 %

0 18,500 -100 %

โต๊ะท ำงำนครู ระดับ 3-6 จ ำนวน 1 ตัว 0 0

โต๊ะพบัหนำ้โพเมกำ้ จ ำนวน 10 ตัว 0 0

โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว 0 0

โต๊ะท ำงำนครู ระดับ 1-2 จ ำนวน 3 ตัว 0 0

ค่ำจัดซ้ือถังเกบ็น้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 5,000 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง 0 0

ชุดโต๊ะอำหำรเด็กอนบุำล พร้อมมำนั่งยำว จ ำนวน 8 ชุด 0 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เกำ้อี้บหุนงัเทยีม จ ำนวน 19 ตัว 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 1,677,692.56 1,916,450

รวมงบด าเนินงาน 3,972,738.06 4,293,950

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุอื่น 0 1,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 39,754.02 30,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 1,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 59,958 1,822,450

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,534,410.54 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 23,570 42,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,600 0

รวมค่าใชส้อย 2,281,295.5 2,332,500

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 15,400 -100 %

0 1,700 -100 %

0 55,100 -100 %

0 4,990 -100 %

7,500 0 0 %

7,500 173,090

250,000 0 0 %

250,000 0

257,500 173,090

0 0 0 %

1,932,000 2,154,600 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

552,296 604,800 -100 %

0 0 0 %

2,484,296 2,759,400รวมเงินอุดหนุน 2,245,960 2,835,000

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นแมแ่ฝก 0 0

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นแมแ่ฝก 528,000 0

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นเจดีย์แมค่รัว 0 2,234,400

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นแมแ่ฝก 0 600,600

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นเจดีย์แมค่รัว 1,717,960 0

โครงกำรอดุหนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียนบำ้นเจดีย์แมค่รัว 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

รวมงบลงทนุ 249,000 0

งบเงินอุดหนุน

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง 249,000 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 249,000 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง

ค่ำจัดหำถังดับเพลิงชนดิเหลวระเหย  จ ำนวน 3 ถัง 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

เคร่ืองเสียงล้อลำก และไมโครโฟน จ ำนวน 1 ชุด 0 0

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

พดัลมติดผนงั ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 38 เคร่ือง 0 0

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ

พดัลมโคจร ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 11 เคร่ือง 0 0

พดัลมดูดอำกำศ ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 8 นิ้ว จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

2,484,296 2,759,400

12,369,735.36 14,679,675

14,208,366.66 16,995,075

1,273,980 620,000 4.84 %

67,200 67,200 0 %

67,200 67,200 0 %

397,413 0 0 %

15,000 0 0 %

1,820,793 754,400

1,820,793 754,400

0 0 100 %

76,600 38,000 89.47 %

0 5,000 0 %

85,900 43,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 118,800 97,000

ค่ำเช่ำบำ้น 111,600 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 20,000

รวมงบบคุลากร 1,690,560 784,400

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 12,000 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,690,560 784,400

เงินประจ ำต ำแหนง่ 67,200 67,200

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 362,880 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 1,181,280 650,000

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 67,200 67,200

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,026,749.06 15,261,110

รวมแผนงานการศึกษา 13,481,277.5 17,644,080

รวมงบเงินอุดหนุน 2,245,960 2,835,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 15,000 -66.67 %

124,400 0 0 %

0 0 100 %

0 35,000 0 %

2,550 8,000 -37.5 %

0 8,000 -37.5 %

431,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

2,500 0 0 %

23,875 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

19,500 0 0 %

0 0 0 %

49,409.2 0 0 %

0 0 0 %

48,604 0 0 %
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟำ้จุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำรี เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว
0 0

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัโรคติดต่อ โรคอบุติัใหมโ่รคอบุติัซ้ ำในชุมชน 0 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟำ้จุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำรี เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว
65,975 0

โครงกำรรณรงค์งดกำรเผำและปญัหำหมอกควัน 0 0

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัโรคติดต่อ โรคอบุติัใหม ่โรคอบุติัซ้ ำในชุมชน 159,915 0

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 35,234 0

โครงกำรรณรงค์งดกำรเผำและปญัหำหมอกควัน 26,368 0

โครงกำรรณรงค์แกไ้ขปญัหำไฟปำ่หมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 0 0

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 0 0

โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้ปฏบิติังำนกจิกำรประปำหมู่บำ้น 42,966 0

โครงกำรรณรงค์แกไ้ขปญัหำไฟปำ่หมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5) เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว 12,910 0

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

โครงกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 7,051 5,000

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 0 5,000

ค่ำเบี้ยประกนัภยัรถยนต์รำชกำรของ อปท. 0 35,000

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 192,000 0

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

19,260 0 0 %

29,930 0 0 %

751,828.2 66,000

44,950 20,000 0 %

0 10,000 0 %

59,998.5 0 0 %

9,984 20,000 0 %

0 5,000 0 %

13,800 0 0 %

17,610 20,000 0 %

146,342.5 75,000

984,070.7 184,000

0 0 0 %

20,000 0 0 %

20,000 0

20,000 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 15,830 0

รวมงบลงทนุ 15,830 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

ค่ำจัดซ้ือตู้เย็น ขนำด 13 คิวบกิฟตุ จ ำนวน 1 เคร่ือง 15,830 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 49,034 75,000

รวมงบด าเนินงาน 716,943 227,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 20,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 0 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 19,034 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 6,690 0

รวมค่าใชส้อย 549,109 55,000

โครงกำรอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0

0 0

2,824,863.7 938,400

0 764,000 5.5 %

0 466,500 5.89 %

0 15,500 54.84 %

0 1,246,000

0 1,246,000

0 0 100 %

0 52,000 0 %

0 8,000 25 %

0 60,000

280,000 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 92,000

ค่ำเช่ำบำ้น 0 52,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 30,000

รวมงบบคุลากร 0 1,324,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,324,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0 806,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0 494,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 2,703,333 1,011,400

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 0

เงินอดุหนนุองค์กรประชำชน

เงินอดุหนนุเอกชน 280,000 0

รวมเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 108,000 0 %

0 12,000 0 %

0 2,000 500 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 663,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 70,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 930,000

โครงกำรอำหำรสะอำด  รสชำติอร่อย 0 30,000

รวมค่าใชส้อย 0 1,110,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำนอ้งนำงเธอ เจ้ำฟำ้

จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว
0 60,000

โครงกำรสำนพลังชุมชนสู่ต ำบลปลอดบหุร่ี 0 20,000

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัโรคติดต่อ โรคอบุติัใหมโ่รคอบุติัซ้ ำในชุมชน 0 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนสมเด็จ พระเจ้ำนอ้งนำงเธอ เจ้ำฟำ้

จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว
0 0

โครงกำรรณรงค์งดกำรเผำและปญัหำหมอกควัน 0 0

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัโรคติดต่อ โรคอบุติัใหม ่ โรคอบุติัซ้ ำในชุมชน 0 50,000

โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำเพื่อกำรอปุโภค บริโภค 0 50,000

โครงกำรรณรงค์งดกำรเผำและปญัหำหมอกควัน 0 20,000

โครงกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 0 0

โครงกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 0 698,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ ด้ำนกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ 0 50,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ ด้ำนกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ 0 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0 12,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 12,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 108,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 5,000 0 %

0 20,000 -50 %

0 134,000 -25.37 %

0 14,000 0 %

0 173,000

0 15,000 -33.33 %

0 15,000

0 1,178,000

0 11,000 -100 %

0 3,500 -100 %

0 22,000 -100 %

0 22,000 -100 %

0 4,000 -100 %

0 2,500 -100 %

0 65,000

0 65,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

รวมงบลงทนุ 0 0

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 0

โครงกำรจัดซ้ือเกำ้อี้ส ำนกังำน จ ำนวน 1 ตัว 0 0

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 5 ฟตุ จ ำนวน 4 ตู้ 0 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เกำ้อี้ผู้บริหำร จ ำนวน 2 ตัว 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0 1,341,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 14,000

รวมค่าวัสดุ 0 129,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0 5,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  5  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  3  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  4  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  14  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  2  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  12  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  13  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  10  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  11  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

เงินอดุหนนุองค์กรประชำชน

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  1  ต ำบลแมแ่ฝกใหมส่ ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 14 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 2 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 12 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 13 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 10 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 11 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  9  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  7  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  8  ต ำบลแมแ่ฝกใหมส่ ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่  6  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 20,000

48



49

ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 280,000

0 280,000

0 2,769,000

2,824,863.7 3,707,400

419,400 0 0 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 399,360 0

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบคุลากร

รวมแผนงานสาธารณสขุ 2,703,333 3,956,400

แผนงานเคหะและชมุชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 280,000

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 0 2,945,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 9 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 280,000

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 7 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 8 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 5 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 6 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 3 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0

อดุหนนุคณะกรรมกำรหมู่บำ้น หมู่ที่ 4 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

42,000 0 0 %

461,400 0

461,400 0

184,300 0 0 %

46,800 0 0 %

28,300 0 0 %

259,400 0

29,970 0 0 %

0 0 0 %

29,970 0

30,000 0 0 %

22,661.4 0 0 %

54,050 0 0 %

106,711.4 0

396,081.4 0

857,481.4 0

รวมงบด าเนินงาน 189,763.1 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 631,123.1 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 19,800 0

รวมค่าวัสดุ 72,665.1 0

วัสดุส ำนกังำน 27,919 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,946.1 0

รวมค่าใชส้อย 14,698 0

ค่าวัสดุ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 8,238 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 6,460 0

รวมค่าตอบแทน 102,400 0

ค่าใชส้อย

ค่ำเช่ำบำ้น 39,700 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 28,750 0

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 33,950 0

รวมงบบคุลากร 441,360 0

งบด าเนินงาน

เงินประจ ำต ำแหนง่ 42,000 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 441,360 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

617,280 0 0 %

186,629 0 0 %

18,448 0 0 %

822,357 0

822,357 0

46,000 0 0 %

4,800 0 0 %

50,800 0

289,770.21 0 0 %

0 0 0 %

289,770.21 0

197,784 0 0 %

67,396 0 0 %

265,180 0

605,750.21 0รวมงบด าเนินงาน 466,860.6 0

วัสดุกอ่สร้ำง 2,500 0

รวมค่าวัสดุ 64,675 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 62,175 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 13,215.6 0

รวมค่าใชส้อย 354,485.6 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 341,270 0

รวมค่าตอบแทน 47,700 0

ค่าใชส้อย

ค่ำเช่ำบำ้น 42,900 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 4,800 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 895,200 0

รวมงบบคุลากร 895,200 0

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 287,670 0

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 31,170 0

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 576,360 0

งานไฟฟ้าและประปา

งบบคุลากร
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

29,960 0 0 %

29,960 0

135,800 0 0 %

394,000 0 0 %

122,500 0 0 %

359,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

483,000 0 0 %

483,000 0 0 %

434,700 0 0 %

2,412,000 0

2,441,960 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 195,000 0

รวมงบลงทนุ 203,470 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์  หมู่ที่  13 0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์  หมู่ที่  6 0 0

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบำ้นนำงดี - นำงธวัลรัตน ์ หมู่ที่  11 99,000 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์  หมู่ที่  11 0 0

กอ่สร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสำน หมู่ที่ 1 0 0

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  หมู่ที่  11 96,000 0

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 0 0

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 0 0

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 14 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 8,470 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

ค่ำจัดซ้ืออปุกรณ์อำ่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 690 0

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟำ้ 3,180 0

ค่ำจัดซ้ือเล่ือยโซ่ ชนดิเคร่ืองยนต์ 4,600 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กอ่สร้ำง

งบลงทนุ

52



53

ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

3,870,067.21 0

0 0 0 %

0 0 100 %

2,266,507.45 2,500,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

2,266,507.45 2,600,000

2,266,507.45 2,600,000

2,266,507.45 2,600,000

6,994,056.06 2,600,000

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 2,337,905 2,600,000

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 4,534,558.7 3,512,000

รวมค่าใชส้อย 2,337,905 2,600,000

รวมงบด าเนินงาน 2,337,905 2,600,000

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 0 0

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 0 100,000

โครงกำรบริกำรจัดเกบ็ขยะในเขตเทศบำล 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 2,337,905 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเกบ็ขยะในเขตเทศบำล 0 2,500,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 912,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,565,530.6 912,000

อดุหนนุกำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำคอ ำเภอสันทรำย เพื่อขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยที่ประปำหมู่บำ้น  หมู่ที่ 2 บำ้นสบ

แฝก  ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่
0 420,000

รวมเงินอุดหนุน 0 912,000

เงินอดุหนนุรัฐวิสำหกจิ

อดุหนนุกำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำคอ ำเภอสันทรำย ขยำยเขตไฟฟำ้  หมู่ที่  6 0 492,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

177,120 101,600 276.97 %

224,980 235,800 2.21 %

402,100 337,400

402,100 337,400

0 0 100 %

0 0 0 %

0 20,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 3,800 0

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 40,000

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพส ำหรับประชำชน 0 10,000

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพส ำหรับประชำชน 0 0

โครงกำรทนุกำรศึกษำส ำหรับช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษำในสถำนบนักำรศึกษำของรัฐที่ยำกจนหรือ

ผู้ด้อยโอกำสในต ำบล
0 0

โครงกำรทนุกำรศึกษำส ำหรับช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษำในสถำนบนักำรศึกษำของรัฐที่ยำกจนหรือ

ผู้ด้อยโอกำสในต ำบล
0 20,000

โครงกำรจัดงำนส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินค้ำทอ้งถิ่นของดีต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 18,075 0

โครงกำรจัดงำนส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินค้ำทอ้งถิ่นของดีต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรจัดงำนส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินค้ำทอ้งถิ่นของดีต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 737,340 624,000

รวมงบบคุลากร 737,340 624,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 514,740 383,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 222,600 241,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

54



55

ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 135,000

0 135,000

0 11,400 -100 %

0 11,400

0 11,400

402,100 483,800

402,100 483,800

0 300,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

โครงกำรแข่งขันกฬีำประจ ำปตี ำบลแมแ่ฝกใหม่ 212,993 0

โครงกำรแข่งขันกฬีำประชำชนทอ้งถิ่นอ ำเภอสันทรำย  ประจ ำป ีพ.ศ.2566 0 50,000

โครงกำรแข่งขันกฬีำ ประจ ำปตี ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0

โครงกำรแข่งขันกฬีำ ประจ ำปตี ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 200,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 759,215 759,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบลงทนุ 0 0

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 759,215 759,000

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด าเนินงาน 21,875 135,000

งบลงทนุ

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิต 0 0

รวมค่าใชส้อย 21,875 135,000

โครงกำรพฒันำศักยภำพกลุ่มพฒันำสตรีต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 15,000

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิต 0 30,000

โครงกำรพฒันำศักยภำพกลุ่มพฒันำสตรีต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 77,000 -100 %

0 377,000

0 25,000 20 %

0 25,000

0 402,000

0 402,000

0 0 100 %

0 0 0 %

29,675 0 0 %

19,999 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

49,674 60,000

49,674 60,000รวมงบด าเนินงาน 27,250 100,000

โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิต (ธรรมสัญจร) 0 0

รวมค่าใชส้อย 27,250 100,000

โครงกำรส่งเสริม อนรัุกษ ์ฟื้นฟ ูสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีปี๋ใหมเ่มอืง 0 30,000

โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิต (ธรรมสัญจร) 0 10,000

โครงกำรจัดกจิกรรมวันส ำคัญทำงพทุธศำสนำ 0 30,000

โครงกำรฝึกอบรมพธิีกรทำงศำสนำ 0 0

โครงกำร สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ปำ๋เวณียี่เปง็ 0 0

โครงกำรจัดกจิกรรมวันส ำคัญทำงพทุธศำสนำ 0 0

โครงกำร สืบฮีต โตยฮอย   ผ่อกอย ปำ๋เวณียี่เปง็ 0 30,000

โครงกำร สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ปำ๋เวณียี่เปง็ 27,250 0

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 212,993 345,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 212,993 345,000

วัสดุกฬีำ 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,000

รวมค่าใชส้อย 212,993 315,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรสนบัสนนุกำรแข่งขันกฬีำของเยำวชนและประชำชน 0 65,000

โครงกำรสนบัสนนุกำรแข่งขันกฬีำของเยำวชนและประชำชน 0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 0 0 %

0 30,000

0 30,000

49,674 90,000

49,674 492,000

0 449,000 4.45 %

0 42,000 0 %

0 491,000

0 491,000

0 50,000 -40 %

0 66,300 0 %ค่ำเช่ำบำ้น 0 66,300

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0 30,000

รวมงบบคุลากร 0 511,000

งบด าเนินงาน

เงินประจ ำต ำแหนง่ 0 42,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 511,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0 469,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบคุลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,243 475,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 57,250 130,000

อดุหนนุงบประมำณใหแ้กท่ี่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสันทรำยตำมโครงกำรจัดมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ คร้ังที่ 

44 พ.ศ. 2563
30,000 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000

อดุหนนุงบประมำณโครงกำรจัดมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับประจ ำปี 0 30,000

อดุหนนุงบประมำณโครงกำรจัดมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับประจ ำปี 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 29,800 -5.37 %

0 146,100

0 50,000 0 %

0 60,000 -83.33 %

0 18,000 -72.22 %

0 10,000 -50 %

0 138,000

0 40,000 -25 %

0 40,000 0 %

0 100,000 0 %

0 30,000 -33.33 %

0 0 100 %

0 210,000

0 494,100

0 985,100

0 676,905 3.41 %เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0 700,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 900,500

งานก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 0 195,000

รวมงบด าเนินงาน 0 389,500

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000

วัสดุอื่น 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 0 30,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

รวมค่าใชส้อย 0 70,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0 5,000

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0 50,000

ค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ 0 10,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 28,200

รวมค่าตอบแทน 0 124,500
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 153,000 95.42 %

0 14,000 242.86 %

0 843,905

0 843,905

0 5,000 0 %

0 52,000 38.46 %

0 18,400 0 %

0 75,400

0 456,000 -15.79 %

0 456,000

0 200,000 -55 %

0 100,000 -10 %

0 0 100 %

0 300,000

0 831,400

รวมค่าวัสดุ 0 185,000

รวมงบด าเนินงาน 0 664,400

วัสดุกอ่สร้ำง 0 90,000

วัสดุส ำรวจ 0 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0 90,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0 384,000

รวมค่าใชส้อย 0 384,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 18,400

รวมค่าตอบแทน 0 95,400

ค่ำเช่ำบำ้น 0 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000

รวมงบบคุลากร 0 1,047,000

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0 48,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,047,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0 299,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 35,800 -100 %

0 35,800

0 60,000 -100 %

0 59,000 -100 %

0 67,500 -100 %

0 500,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  3 0 128,000

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  9 0 437,000

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  3 0 742,000

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  4 0 500,000

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  7 0 550,600

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 0 149,500

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 0 317,000

โครงกำรปรับปรุงหอ้งน้ ำภำยในสนำมกฬีำเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่อ ำเภอสัน

ทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  10 0 453,500

โครงกำรซ่อมแซมหลังคำอำคำรเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บำ้น บำ้นเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 3 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรปรับปรุงระบบประปำสนำมกฬีำเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่อ ำเภอสัน

ทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นปำ่ปอ๋ หมู่ที่ 12 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัด

เชียงใหม่
0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

ค่ำจัดซ้ือถังเกบ็น้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 5,000 ลิตร จ ำนวน 2 ถัง 0 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 147,000 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นแมแ่ฝก หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นแพะแมแ่ฝกใหม ่หมู่ที่ 10 ต ำบลแม่

แฝกใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นแพะหว้ยบง หมู่ที่ 8 ต ำบลแมแ่ฝก

ใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 3 ต ำบลแมแ่ฝก

ใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นปำ่ปอ๋ หมู่ที่ 12 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นขัวมงุ หมู่ที่ 4 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 ต ำบลแมแ่ฝก

ใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรซ่อมแซมคอสะพำน บำ้นวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นกลำงพฒันำ หมู่ที่ 9 ต ำบลแมแ่ฝก

ใหม ่อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์เชื่อม หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 0 427,500

ขยำยถนนโดยกำรวำงทอ่ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบอ่พกั หมู่ที่  14 0 341,000

กอ่สร้ำงถนนโดยกำรโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  8 0 500,000
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 99,830 -100 %

0 99,830 -100 %

0 18,800 -100 %

0 10,300 -100 %

0 107,770 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 246,000 623.21 %

0 0 100 %

0 2,314,500

0 2,350,300

0 4,025,605

0 5,010,705รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 10,099,900

รวมงบลงทนุ 0 7,488,000

รวมงานก่อสร้าง 0 9,199,400

ค่ำปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง 0 1,779,100

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 7,488,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 0 743,000

ค่ำปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง

0 60,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12 0 48,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12 0 71,000

โครงกำรปรับปรุงคอสะพำน  บำ้นแมแ่ฝก หมู่ที่ 1  ต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 360,000

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นแพะหว้ยบง หมู่ที่ 8 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชียงใหม่
0 0

ดำดล ำเหมอืง  หมู่ที่ 9 0 312,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12

โครงกำรติดต้ังถังเกบ็น้ ำ บริเวณระบบประปำส ำนกังำนเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังถังเกบ็น้ ำ บริเวณอำคำรโรงเรียนอนบุำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 1 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นสบแฝก หมู่ที่ 2 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0

โครงกำรติดต้ังดวงโคมไฟกิ่งสำธำรณะพลังงำนแสงอำทติย์ภำยในหมู่บำ้นหว้ยบง หมู่ที่ 5 ต ำบลแมแ่ฝกใหม ่

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
0 0
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

353,800 390,000 5.13 %

214,160 223,000 2.69 %

567,960 613,000

567,960 613,000

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 0 0 %

550 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %

12,250 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

9,660 0 0 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มรีำยได้นอ้ย 0 0

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มรีำยได้นอ้ย 0 20,000

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมกัและผลิตผักปลอดสำรพษิ 0 20,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร 0 0

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนเกษตรทฤษฎใีหมต่ำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง 0 0

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมกัและผลิตผักปลอดสำรพษิ 10,850 0

โครงกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 5,000

โครงกำรฝึกอบรมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 0 0

โครงกำรบริหำรงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 550 0

โครงกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0

โครงกำรงำนวันเกษตรต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 30,000

โครงกำรงำนวันเกษตรต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 0 0

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รวมงบบคุลากร 549,300 639,000

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 209,760 229,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 549,300 639,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 339,540 410,000

งานสง่เสริมการเกษตร

งบบคุลากร

แผนงานการเกษตร
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ป ี2564 ป ี2565ป ี2563 ยอดตา่ง (%) ป ี2566

รายจา่ยจริง ประมาณการ

0 0 100 %

8,585 10,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

31,045 70,000

2,000 20,000 0 %

2,000 20,000

33,045 90,000

601,005 703,000

0 0 100 %

0 55,000 -100 %

0 0 0 %

0 55,000

0 55,000

0 55,000

601,005 758,000

61,142,041.66 70,000,000

รวมแผนงานการเกษตร 605,345 784,000

โครงกำรอนรัุกษท์รัพยำกรธรรมชำติ 20,720 0

รวมค่าใชส้อย

0

รวมทกุแผนงาน 55,716,695.32 77,500,000

รวมงบด าเนินงาน 20,720 40,000

รวมงานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 20,720 40,000

20,720 40,000

โครงกำรอนรัุกษท์รัพยำกรธรรมชำติ 0 40,000

โครงกำรอนรัุกษท์รัพยำกรธรรมชำติ 0

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 35,325 105,000

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 584,625 744,000

วัสดุกำรเกษตร 11,200 20,000

รวมค่าวัสดุ 11,200 20,000

รวมค่าใชส้อย 24,125 85,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 6,475 0

โครงกำรอบรมเร่ืองกำรจัดกำรดิน ธำตุอำหำร โรคและแมลงในกำรปลูกพชื 6,250 0

โครงกำรอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 0 10,000

โครงกำรอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 0 0
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  77,500,000  บาท   แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 23,418,000 บาท 

  งบกลาง รวม 23,418,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 23,418,000 บาท 

  
ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 1,478,000 บาท 

   

1. ค่าช าระหนี้เงินกู้  จ านวน 680,000 บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 
กู้เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน 
คสล. และเพ่ือจัดซื้อที่ดิน ตามสัญญาเลขที่  969/2554 ลงวันที่  17 
สิงหาคม 2554 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

2. ค่าช าระหนี้เงินกู้  จ านวน  245,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.
2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขที่ 
1480/47/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

3. ค่าช าระหนี้เงินกู้  จ านวน  198,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.
2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขที่ 
1498/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552 
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4. ค่าช าระหนี้เงินกู้  จ านวน  355,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.
2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 7 โครงการ  ตามสัญญาเลขที่ 
1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

  

ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 162,000 บาท 

   

1. ค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน 90,000 บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
พ.ศ.2552 กู้เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Over Lay ) 
ถนน คสล. และเพ่ือจัดซื้อที่ดิน ตามสัญญาเลขที่ 969/2554 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2554 รวม  11  โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

2. ค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน  19,000 บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล 
พ.ศ.2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 3 โครงการ ตามสัญญา
เลขที่ 1480/47/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

3. ค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน  16,000 บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล 
พ.ศ.2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 3 โครงการ ตามสัญญา
เลขที่ 1498/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552 
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4. ค่าช าระดอกเบี้ย  จ านวน  37,000 บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล 
พ.ศ.2552 กู้เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 7 โครงการ ตามสัญญา
เลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552    

  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 250,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว และพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบล
เจดีย์ แม่ครัว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
- เป็นไปตาม หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตาม หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)    

  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 16,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีของพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
และพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ส าหรับ
เงินสมทบประจ าปี  2566 (วันที่  1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2566) 
- เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติ เงินทดแทน  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561    

  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 16,690,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเป็นเงิน     
ยังชีพ/ เบี้ยยังชีพ  ให้แก่ผู้สูงอายุภายในต าบลแม่แฝกใหม่   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/       
ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและ      
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ 

  

เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 3,100,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  โดยจ่ายเป็นเงิน   
ยังชีพ/เบี้ยยังชีพ  ให้แก่ผู้พิการภายในต าบลแม่แฝกใหม่ เป็นระยะเวลา 
12 เดือน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/       
ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและ      
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ    

  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 220,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเป็นเงิน
ยั งชี พ /เบี้ ย ยั งชี พ  ให้ แก่ ผู้ ป่ ว ย เอดส์ ภ าย ในต าบ ลแม่ แฝก ให ม่             
เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/       
ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและ      
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

  

ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

 

 
 
 
 

 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเป็นกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  เช่น การป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย   
ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  ฯลฯ หรือกรณีที่มีความจ าเป็น   
ต้องจ่าย  นอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพ่ือป้องกัน และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น    
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองของราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4657       
ลงวันที่   30  มิถุนายน  2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  รายจ่ายตามข้อผูกพัน    

  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 992,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ค่าบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการพนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุ  
หรือลาออกจากการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่ก าหนดไว้  จ านวนเงิน
ส่งสมทบค านวณจาก ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  โดยไม่น ารายรับ ประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณในอัตราร้อยละ  3   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2500 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/      
ว 3886  ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) จ านวน 40,000 บาท 

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครูที่เกษียณอายุ  
หรือลาออกจากการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่ก าหนดไว้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
17) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565    

  

สมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 200,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
-  เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ระหว่างส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
เลขที่ 1011/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565    
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ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยพิจารณาตั้ง
งบประมาณตามรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมาแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542    

  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ โดยตรง เช่น การทาสี  ตี เส้น  สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร  
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร        
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็ว  เป็นต้น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 3892         
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป  รวม 9,961,060 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,477,960 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

  เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก/รองนายก ได้แก่ 
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้   
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 360,000 บาท   
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 อัตรา  อัตราเดือนละ 15,840  
บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 396,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/      
ว  2084 ลงวันที่  30  กันยายน 2554  เ รื่ อ ง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   

  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     จ านวน 180,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท  
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท   
2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 อัตรา อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 
บาท   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/      
ว  2084 ลงวันที่  30  กันยายน 2554 เรื่ อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก  ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000  บาท  
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท   
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  
4,500 บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/      
ว  2084 ลงวันที่  30  กันยายน 2554 เรื่ อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 207,360 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนเลขานุการอัตราเดือนละ 10,080 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960 บาท  
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  7,200 บาท 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา 

  ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/ เลขานุการ   
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/ 
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 
1.  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  15,840  บาท 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 190,080 บาท   
2.  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 155,520 บาท  
3.  ค่าตอบแทนสมาชิกสภา/เลขานุการสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตรา อัตรา
เดือนละ 10,080 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 
1,209,600 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 4,629,640 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,725,640 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 10 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)    

 

 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่ 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/      
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 162,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด  
หัวหน้าฝ่าย ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 4 อัตรา ค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 
อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 งบด าเนินงาน รวม 2,447,600 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 316,600 บาท 

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 80,000 บาท ประกอบด้วย  
(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85        
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ ว 2850 ลงวันที่  12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ 

จ านวน 100,000 บาท 
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(1.2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ  ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่ 
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
(1.3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย  

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน 
ค่าตอบแทนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  โดย
ต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2850  ลงวันที่  12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ 
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2566 
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว     
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท., ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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  ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการ
ประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  และค่าเบี้ยประชุม
อ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

 

 

 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 164,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาล ในส่วนของ
ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน   
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 42,600 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257        
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  ค่าใช้สอย รวม 978,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
วารสาร ป้ายไวนิล ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการ
ของเทศบาล ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
ส านักปลัดเทศบาล และเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายหน่วยงานอื่นตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

   ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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   ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 700,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมา เพ่ือให้ผู้รับจ้างท างาน
อย่างหนึ่งอย่างใด โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ 
ได้แก่ ค่าขนส่งและค่าจัดส่งแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร , ค่ารับ - ส่ง
วารสาร, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มท าปกหนังสือ, ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารส านักงาน
เทศบาล,  ค่าจ้างเหมาปราบศัตรูพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้, ขนย้าย, ก าจัด
ปลวกหรือแมลง , จ้างเหมาจัดท าของ , จ้างเหมาบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล , ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยเหลืองานรับรองการให้บริการ
ประชาชน, การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรอกแบบฟอร์ม
ค าร้องต่างๆ ช่วยเหลือท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ตลอดจนค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น / นาที และสามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 โดยการเช่า
เป็นรายเดือน ส าหรับใช้ในการถ่ายเอกสารงานราชการของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ที่มีความจ าเป็นต้องจัดถ่าย เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเก็บส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  
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  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้    

   1. ค่ารับรอง จ านวน  20,000  บาท  แยกดังนี้    

   

1.1 เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน  10,000 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

 

 

 

   

1.2 เพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น โดยเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าดอกไม้ตกแต่ง
สถานที่ประชุม  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  เป็นต้น  การประชุมราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุม
ที่ เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน 
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ  
ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
1.2.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
1.2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
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1.2.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่อง
อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
1.2.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.2.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
1.2.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 10,000 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

   

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  งานรัฐพิธี  จ านวน  10,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เช่น วันปิยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
หรือวันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงาน  ค่าวัสดุ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   

 

 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 100,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง 
ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างเทศบาล  ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล  และบุคคลที่
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ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

   

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าพวงมาลา และค่าพานพุ่มดอกไม้ ส าหรับ
วางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน และใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ใน
นามหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนรวม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

 

 

 

   โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาป้าย    
ไวนิล ประกอบด้วยป้ายพระราชกรณียกิจ พร้อมข้อความแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี/ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์, ค่าจัดหา
ตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ,  ค่าป้ายไวนิล      
พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์พร้อมข้อความแสดงความ
จงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ,  ค่าจัดหาตรา
สัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน 
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น เช่น ธูป-เทียน พุ่มเงินพุ่มทอง สมุดลงนาม ฯลฯ 

   

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  171  ล าดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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   โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง
และสมานฉันท์ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  171  ล าดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 5,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดการอบรม, ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่  ปากกา  สมุด  
แฟ้มใส่เอกสาร  กระดาษ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  170  ล าดับที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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  ค่าวัสดุ รวม 483,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รวมทั้งประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ส าหรับใช้ภายในส านักงาน

เทศบาล และส าหรับงานบริการประชาชนของเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

   



86 
 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ส าหรับงานในส่วนของส านัก
ปลัดเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

   

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานเทศบาล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาหม้อ
แปลงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  
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  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการ
ติดต่อราชการของเทศบาลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  

   

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 140,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง

อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ของเทศบาลเช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ของเทศบาล และ

ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 งบลงทุน รวม 10,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 10,500 บาท 

   เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 3 ชุด จ านวน 10,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว  4  ที่นั่ง  จ านวน 3 ชุด  ราคาชุดละ 
3,500 บาท  จ านวน 10,500 บาท  ส าหรับใช้งานในส่วนของส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เพ่ือเป็นการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ได้ใช้ในการนั่งพักคอยระหว่างที่มาติดต่อราชการในงาน
ต่างๆ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
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โดยมีคุณลักษณะ  เป็นเก้าอ้ีแถวโพลี ขาคู่ 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
56x216x76 เซนติเมตร ทั้งนี้ คุณลักษณะและราคาได้จากการสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 
1/2565  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  43  ล าดับที่  1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

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

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ
ด าเนินตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสันทราย 

จ านวน 20,000 บาท 

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลป่าไผ่  อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้มีสถานที่กลางส าหรับรวบรวมข้อมูล 
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่หรือ
ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน   
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563   
3.  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ 
ปฏิบัติงานศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560  
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4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 
2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560  เรื่อง  ประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  176  ล าดับที่  8  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 งบรายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 
  รายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

  รายจ่ายอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 427,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 403,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 403,000 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 403,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/       
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5) 

   

 งบด าเนินงาน รวม 24,800 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 4,800 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257        
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



92 
 

  
 
 

   

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

     โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12  
มีนาคม  2553 
4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
5.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  175  ล าดับที่  7  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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งานบริหารงานคลัง  รวม  4,357,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,742,700 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,742,700 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,383,500 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 6 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/       
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5) 

   

  เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 87,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมต่างๆ  ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาล  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12  เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าฝ่าย  
ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ า
ต าแหน่ง  จ านวน  3  อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 145,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  1 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 งบด าเนินงาน รวม 1,343,000 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 249,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 240,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ในส่วนของ
กองคลัง ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 9,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257       
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
เพ่ือให้ประชาชน ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ ช าระ
ภาษี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

   ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 350,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง       
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในส่วนของกองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 

   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
กองคลัง 

 
 

 

   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 40,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในส่วนของกอง
คลังตลอดจนบุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไป
ราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของ
ทางราชการที่ก าหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

   

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองคลัง เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

   
โครงการปรับปรุง ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  177  ล าดับที่  9  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 200,000 บาท 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ของ
ราชการที่ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

  ค่าวัสดุ รวม 144,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รวมทั้งประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
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ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

   



99 
 

จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท 
  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 120,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ของเทศบาล ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

   

 งบลงทุน รวม 271,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,500 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 116,500 บาท 

   เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  1  ตัว จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว จ านวน 5,000 บาท  
ส าหรับใช้งานกองคลังเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1)  เก้าอ้ีพนักพิงสูง  ขนาดไม่น้อยกว่า  63 x 74 x 120-122 เซนติเมตร 
หุ้มด้วยหนังพีวีซีสีด า 
2)  สามารถปรับสูง-ต่ า และปรับล็อคการนั่งได้ทุกต าแหน่ง 
3)  ขาเหล็กชุบโครเมียม พร้อมล้อเลื่อน  มีที่เท้าแขน 
ทั้งนี้ คุณลักษณะและราคาได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

จ านวน 94,400 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) 
แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาดไม่ต่ ากว่า  30,000  บีทียู  จ านวน  2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  47,200  บาท  จ านวน  94,400  บาท  ส าหรับใช้
งานบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ท้องถิ่น กองคลัง  
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะดังกล่าว เป็นไปตามข้อ  10.6 ของบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  
(ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 
1/2565  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  44  ล าดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ จ านวน 17,100 บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ส าหรับใช้เก็บเอกสาร

งานการเงินและบัญชี และงานพัฒนารายได้ กองคลัง จ านวน 3 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท จ านวน 17,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ตู้เหลก็แบบ 2 บาน 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตาม ข้อ 10.14 และ 
10.14.1 ของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564  (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 55,000 บาท 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง 

จ านวน 30,000 บาท 

   - เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เพ่ือใช้ใน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
จ านวน  1  เครื่อง จ านวน 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 
16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz 
จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  480 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  (Network Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
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ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 8 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 
1/2565  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  45  ล าดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA  จ านวน  10  เครื่อง จ านวน 25,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA  เพ่ือใช้

ส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 25,000 
บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
 ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 62 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์, รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของราชการที่ช ารุดเสียหาย 
ให้อยู่ในสภาพที่ดี หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 382,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 382,560 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 382,560 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 382,560 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/       
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม 1,723,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,068,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,068,000 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 468,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/     

ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  
5 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 635,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับ
มอบหมาย  จ านวน  50,000  บาท   

จ านวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  
ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ.2560    

   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 7,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    

   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน   
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง    

  

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 225,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น    
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับ
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตลอดจน
บุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดย
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการที่
ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

  
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 168 ล าดับที่ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 5,000 บาท 

  
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/     
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/    
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 165 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/     
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/    
ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2563 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 166 ล าดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จ านวน 25,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิก อปพร.  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 168 ล าดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ จ านวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 167 ล าดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

 
  

โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเผาและควบคุม
หมอกควันไฟป่า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
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1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/     
ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 101 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่   4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

   
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม        
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 6775 ลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจัดตั้ งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 38 ล าดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

 
  

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จ านวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ 
ในการด ารงชีพ   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 115 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รวมทั้งประเภทวัสดุคงทนถาวร 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  

วัสดุจราจร จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   อุดหนุนส่วนราชการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติด 

จ านวน 20,000 บาท 

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2.  หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่     
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.1/ว 554 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2565 
3.  หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่     
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.1/ว 671 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 
1/2565  หน้าที่  37  ล าดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 2,382,790 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,789,970 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                                                                        รวม 1,789,970 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,543,470 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 4 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/     

ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 18,000 บาท 

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12  
เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/      
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา  หัวหน้า
ฝ่าย  ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ประจ าต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/      
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 144,500 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

งบด าเนินงาน รวม 593,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

   

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่  คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่
คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบ
คัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการประเมิ นผลงาน ตลอดจนค่ าตอบแทนบุ คคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558     
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3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/      
ว 2850  ลงวันที่  12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ 
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2566 
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว     
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    

   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 35,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.3/ว 257       
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
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ค่าใช้สอย รวม 293,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 110,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น / นาที และสามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 โดยการเช่า
เป็นรายเดือน ส าหรับใช้ในการถ่ายเอกสารงานราชการของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ที่มีความจ าเป็นต้องจัดถ่าย เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเก็บส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค    

   

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
กองการศึกษา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง        
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับ
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในส่วนของ
กองศึกษาตลอดจนบุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้
เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

   

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2566  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที่  ค่าจัดซุ้ม
กิจกรรม  ค่าของขวัญของรางวัลการแสดง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 116 ล าดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย    
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่  4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

  

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตส านึกรักการอ่าน  เช่น  การ
รณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.5/ว 2843  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2564  เรื่อง  การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชนและเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 
 

จ านวน 5,000 บาท 
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  ค่าวัสดุ รวม 212,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน  25,000 บาท    

   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน ในส่วนของกองการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

   ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  65,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ไว้ให้ประชาชนได้อ่าน ประจ าที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และ  
ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ต าบลแม่แฝกใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น    
ในการพัฒนาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านภายในต าบลแม่แฝกใหม่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รวมทั้งประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ์ประกอบและอะไหล่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภายในศูนย์
กีฬาต าบลแม่แฝกใหม ่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ส าหรับใช้ในการด าเนินงานในส่วน

ของกองการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
การเกษตร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ส าหรับงานของกอง

การศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองการศึกษา 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  วัสดุการศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือตามโครงการท้องถิ่นรักการอ่านเพ่ือปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกรักการอ่านของเด็กและเยาวชน  เช่น  สารานุกรมส าหรับ
เยาวชน หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 
2843  ลงวันที่   30  พฤศจิกายน  2564  เรื่อง  การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์เยาวชนและเงินอุดหนุนส าหรับโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุอ่ืน จ านวน 1,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม

ใด ๆ ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ของเทศบาลเช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 15,261,110 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,132,160 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,132,160 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,586,600 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ านวน 17  อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ พนักงานครูเทศบาล ผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง  จ านวน  3  อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามประกาศ พระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2544 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
2.  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

เงินวิทยฐานะ จ านวน 336,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ รายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ได้รับเงินวิทยฐานะ จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,923,060 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงาน
จ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  14 อัตรา ในส่วนของงานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา 
ในสังกัดกองการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 118,500 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้ างทั่ ว ไป  ในส่วนของงานระดับก่อนวัน เรียนและ
ประถมศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว  จ านวน  9 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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 งบด าเนินงาน รวม 4,293,950 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติราชการ ตลอดจน
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยต้องเป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/    
ว 2850 ลงวันที่  12 กันยายน พ.ศ.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6 
กรกฎาคม 2561  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/      
ว 2850  ลงวันที่ 12 กันยายน 2561    

  
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 15,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และค่าเบี้ยประชุมอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/         
ว 4142 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ใน
ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.3/ว 257     
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

  

ค่าใช้สอย รวม 2,332,500 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 400,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ฯลฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ส าหรับ
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในส่วน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ตลอดจนบุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวให้เดินทางไป
ราชการ  โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของ
ทางราชการที่ก าหนด   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของ ครู และ
พนักงานจ้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
-  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ดังนี้  

จ านวน 423,750   บาท 
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1.  โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  20,000  บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าศึกษา  ดูงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  131 ล าดับที่ 30 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   

2.  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ านวน  257,250  บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  131 ล าดับที่ 30 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  5,000  บาท 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  131 ล าดับที่ 30 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   

4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จ านวน  141,500  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  131 ล าดับที่ 30 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จ านวน 1,470,750   บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
-  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ดังนี้ 
1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  จ านวน  
29,600  บาท  แยกเป็นดังนี้ 

1.1  โครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  20,000  บาท 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมการจัดท าและ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการ  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  122 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จ านวน  9,600  บาท  
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  122 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

2.  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ านวน  861,000  บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  122 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  จ านวน  580,150  บาท  แยกดังนี้   
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน  348,500  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  123 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   

3.2  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  41,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  123 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  41,000  บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  123 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  61,500  บาท    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  123 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  88,150  บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  123 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

  

ค่าวัสดุ จ านวน 1,916,450 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 42,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ฯลฯ รวมถึงน้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,822,450 บาท 

   (1) ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

   (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,782,450 บาท แยกดังนี้ 
2.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่  5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   2.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่  5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   2.3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์    
แม่ครัวและโรงเรียนบ้านแม่แฝก   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่  5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ เพ่ือใช้      

ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์  
แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 บาท 

   -  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานของ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุอื่น จ านวน 1,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม

ใด ๆ ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 2,835,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 2,835,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   1.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว   จ านวน 2,234,400 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่  6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

   2.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก จ านวน 600,600 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านแม่แฝก 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/       
ว 5061 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่  117 ล าดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม 1,011,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 784,400 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 784,400  บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 650,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 
12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่ จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 
เดือน   
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 อัตรา ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 227,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

  

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2566 
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

   

  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257      
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
วารสาร ป้ายไวนิล ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการ
ของเทศบาล ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

   
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
ส านักปลัดเทศบาล และเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายหน่วยงานอื่นตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

 

 

   
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 35,000 บาท 

 
  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับ
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในส่วนของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลอดจนบุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561    

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

   

  ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ส าหรับใช้ภายในส านักงาน
เทศบาล และส าหรับงานบริการประชาชนของเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  

   

 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท   

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีลักษณะโดย 
สภาพเป็น  ประเภทวัสดุคงทน  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  และประเภท
วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  ซื้อวัคซีน  ซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
อุปกรณ์ ในการป้องกันโรค  น้ ายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  และอุปกรณ์ในการ 
ฉีดเพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน ชุดปรับ
แรงดันออกซิเจน  ถุงมือ  ส าลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  เครื่องมือ 
วิทยาศาสตร์ น้ ายาต่างๆ  น้ ายาสารเคมี  หนากากอนามัย  ยา  เวชภัณฑ์ 
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



146 
 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 2,945,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,324,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,324,000 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 806,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 
12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และกอบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 494,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี ให้แก่ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 3 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน   
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 
อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน   
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
    



147 
 

 

 
งบด าเนินงาน รวม 1,341,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท 

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

   

(1.1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือ    
ค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0819.2/         
ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกจ่าย พ.ศ. 2562 
(1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85        
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

   

  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 52,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257  ลงวันที่  
28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

  

ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ านวน 12,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับ
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในส่วนของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลอดจนบุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด    
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 12,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

   

โครงการบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 698,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริการสาธารณะด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดการประชุม 
อบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่  17 
กันยายน 2553 เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  1/2565  หน้าที่ 146  ล าดับที่ 6  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการรณรงค์งดการเผาและปัญหาหมอกควัน จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปัญหาหมอกควัน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการรณรงคง์ดการเผาและปัญหาหมอกควัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 4657 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่  1/2565 หน้าที่ 103 ล าดับที่ 1  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 4 
ก าร จั ด ก าร เชิ ง รุ ก ใน ปั ญ ห าฝุ่ น ค วั น  (PM2.5) แ ล ะก า รรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

   

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม       
พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์      
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จ านวน 60,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค    
พิษสุนัขบ้ า ตามพระปณิ ธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า         
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าตอบแทนการส ารวจประชากรสุนัขและแมว  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับด าเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 
12 มกราคม 2560 
4.  หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น   ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0810.5/1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
5 .  หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  143 ล าดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
 
    



151 
 

 

   
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในชุมชน  ที่เกิดขึ้นในชุมชนต าบล   
แม่แฝกใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในชุมชน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  142 ล าดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

จ านวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 141 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค จ านวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  ค่าด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าประปา หมู่บ้าน
เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ าจ านวน 14 หมู่บ้าน   และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 148 ล าดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
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โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จ านวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ชุดทดสอบเพ่ือการตรวจวิเคราะห์อาหาร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ส าหรับด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 147 ล าดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการสานพลังชุมชนสู่ต าบลปลอดบุหรี่ จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสานพลังชุมชนสู่
ต าบลปลอดบุหรี่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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  ค่าวัสดุ รวม 129,000 บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 14,000 บาท   

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

   

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการติดต่อประสานงานของ
งานกู้ชีพ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  เงินอุดหนุน    

  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน รวม 280,000 บาท 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  151 ล าดับที่  11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  151 ล าดับที่  12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  152 ล าดับที่  13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

จ านวน 20,000 บาท 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  152 ล าดับที่  14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  153 ล าดับที่  15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  153 ล าดับที่  16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
 

จ านวน 20,000 บาท 
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   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  154 ล าดับที่  17 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  154 ล าดับที่  18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  155 ล าดับที่  19 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 

จ านวน 20,000 บาท 
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   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  155 ล าดับที่  20 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  156 ล าดับที่  21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  156 ล าดับที่  22 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 
 

จ านวน 20,000 บาท 
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   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13 ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  157 ล าดับที่  23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  157 ล าดับที่  24 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ   เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

จ านวน 20,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

    งานไฟฟ้าและประปา รวม 912,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน รวม 912,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 912,000 บาท 

  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ    

   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  บ้านสบแฝก  หม ู่ที่  2 ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565  
หน้าที่  4  ล าดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง) 
 
 
 
 

จ านวน 420,000 บาท 
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   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  6  
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา
บาดาลบนดอย  บ้านแพะเจดีย์  หมู่ที่  6 ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565  
หน้าที่  7  ล าดับที่  7  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง) 
 
 
 
 

จ านวน 492,000 บาท 
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    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,600,000 บาท 

   งบด าเนินงาน รวม 2,600,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 2,600,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล   
-  เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล ในระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจัดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ  เช่น  
ถุงมือ  ถุงขยะ  ผ้ากันเปื้อนถังขยะ ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอย
และขนขยะ ไปยังสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ       
ที่จ าเป็นเพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในต าบล ให้สะอาดเรียบร้อย 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม  2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

จ านวน 2,500,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ      

  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดัวย  ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ  และค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ชุมชน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่  4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน  (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 759,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 624,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 624,000 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 383,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 
12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 241,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน   
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 135,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 40,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 158 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 15,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลแม่แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 159 ล าดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่    
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1/2565 หน้าที่ 159 ล าดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   

โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีต าบลแม่แฝกใหม่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 107 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น    

   

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จ านวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับความเดือดร้อน 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ในการด ารงชีพ   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 160 ล าดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการให้ทุนการศึกษาส าหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ทุนการศึกษา
ส าหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 160 ล าดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 345,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 345,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   
โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 200,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าปีต าบลแม่แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   161  ล าดับที่  1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

   

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน จ านวน 65,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   161  ล าดับที่  3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
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โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นอ าเภอสันทราย ประจ าปี พ.ศ.2566   จ านวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่นอ าเภอสันทราย ประจ าปี พ.ศ.2566  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  33  ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ส าหรับเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประจ าปีของต าบล เพ่ือให้มีอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมออกก าลังกาย และเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาซึ่งเป็นวัสดุกีฬา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   163  ล าดับที่  9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   
โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา จ านวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   108  ล าดับที่  2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่   1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น    

   

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ปี๋ใหม่เมือง 

จ านวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ปี๋ ใหม่ เมือง โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   109  ล าดับที่  4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่   1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น    
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โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต            
(ธรรมสัญจร) 

จ านวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   108  ล าดับที่  3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่   1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น    

   

โครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง   จ านวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผ่อกอย     
ป๋าเวณียี่ เป็ ง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่   110  ล าดับที่  6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่   1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น    
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 งบเงินอุดหนุน จ านวน 30,000 บาท 

  เงินอุดหนุน จ านวน 30,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    

   อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจ าปี จ านวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ. 2566  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารถไม้ดอกไม้ประดับ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/        
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  114  ล าดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อที่   1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 900,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 511,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 511,000 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 469,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ า
ต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบด าเนินงาน รวม 389,500 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 124,500 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

   

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 10,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่ คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่
คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ
สอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน ตลอดจนค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ 
ว 2850 ลงวันที่  12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6 
กรกฎาคม 2561  
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2566 
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว     
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ   
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 66,300 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลในส่วนของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 28,200 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257        
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

  ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น / นาที และสามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 โดยการเช่า
เป็นรายเดือน ส าหรับใช้ในการถ่ายเอกสารงานราชการของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ที่มีความจ าเป็นต้องจัดถ่าย เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเก็บส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ
กองช่าง  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการตา่งประเทศชั่วคราว 

จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในส่วนของกองช่างตลอดจน
บุคคลที่ได้รับค าสั่งเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดย
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการที่
ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561    

   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000  บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองช่าง เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

  ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  ในส่วนของกองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  วัสดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม
ใดๆ ได้  แต่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานของกองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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       งานก่อสร้าง รวม 9,199,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,047,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,047,000 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 700,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 299,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงาน
จ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  2  อัตรา  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  จ านวน  
2 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งบด าเนินงาน รวม 664,400 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 95,400 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

   

- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน 
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลในส่วนของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 18,400 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257       
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า    
เล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 384,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท างานอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยให้อยู่ ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่การ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าออกแบบของ 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  ตลอดจนค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยเหลืองานรับรองการให้บริการประชาชน
และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจและหน้าที่ของ
เทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 90,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า วิทยุ และอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 90,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ต่าง ๆ ตามหน้าที่ของเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

  วัสดุส ารวจ จ านวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตามหน้าที่ของเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   

    งบลงทุน รวม 7,488,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,488,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3 จ านวน 310,800 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ
โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
สายทางศาลาเอนกประสงค์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  640.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์     
แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
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   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3 จ านวน 128,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ
โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
สายทางเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ไปทางแยก หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  75.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  262.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ

โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ซอยเกาะสวรรค์  ถึงเขตติดต่อบ้านสบแฝก  หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  258.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,032.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จ านวน 743,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ซอยอุดมชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  326.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,304.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.00-0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 61 ล าดับที่ 9 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 7 จ านวน 550,600 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ

โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 7  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
สายทางจากทางแยกซอยเข้าวัดวังขุมเงินถึงหน้าวัด ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  322.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,127.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 12 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 
 
 

   



184 
 

 

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 8 จ านวน 500,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ
โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 8  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
สายทางเข้าหมู่บ้านถึงวัดห้วยบงใน ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
205.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,025.00  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่  10  ล าดับที่  13  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 9 จ านวน 437,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ

โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 9  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
สายทางจากหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 14 ถึงซุ้มประตู ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  225.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
900.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 71 ล าดับที่ 33 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 
3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 
 

   

   โครงการดาดล าเหมือง หมู่ที่ 9 จ านวน 312,000 บาท 
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   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการดาดล าเมือง หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างจากล าเหมือง  
หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 14  
ช่วงที่ 1 ขนาดท้องล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร ปากรางกว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร 
ข้างลาดเอียงยาวเฉลี่ยข้างละ 1.30 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดท้องล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ปากรางกว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร 
ข้างลาดเอียงยาวเฉลี่ยข้างละ 1.34 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 31.00 เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดท้องล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ปากรางกว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร 
ข้างลาดเอียงยาวเฉลี่ยข้างละ 1.17 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 220.00 เมตร   
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 
ล าดับที่ 15 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  การยกระดับการค้าการลงทุน
บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  10 จ านวน 453,500 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายบุญเลิศ  เป็งธินา  หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร พ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 790.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที1่4)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  12  ล าดับที่  19  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 11 จ านวน 427,500 บาท 
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   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนโดยการ
โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 11  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ซอยบ้านนายบุญปั๋น  ถึงบ้านนางศรีจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  875.00  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2565 หน้าที่ 197 ล าดับที่ 12 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่
3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12 จ านวน 60,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางมยุรี  แก้วหล้า  หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ 
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  99.00  
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  78  ล าดับที่  49  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative Economy) นวัตกรรม  (Innovation) และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 
 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12 จ านวน 48,000 บาท 
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   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายสุรชัย  อ านา  หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ 
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  78.00  
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  78  ล าดับที่  50  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative Economy) นวัตกรรม  (Innovation) และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12 จ านวน 71,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ ต าบลแม่แฝกใหม่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  120.00  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับ
ที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่  78  ล าดับที่  51  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
ข้อที่   3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 
 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13 จ านวน 149,500 บาท 
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   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 13  หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  260.00  ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับ
ที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่  13  ล าดับที่  21  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13 จ านวน 317,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 16  หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  549.00  ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับ
ที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่  13  ล าดับที่  22  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   

   โครงการขยายถนนโดยการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม   
บ่อพัก  หมู่ที่  14 

จ านวน 341,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการขยายถนนโดยการ
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ 
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ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 178 ท่อน พร้อมบ่อ
พักส าเร็จรูปส าหรับท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 22 บ่อ และลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 – 2.00 เมตร ระยะทาง 
240 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับ
ที่ 14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่  14  ล าดับที่  23  สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อที่  3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,779,100 บาท 
   1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเป็นการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้อยู่ ในสภาพที่ดีใช้ได้ตามปกติ   จ านวน  
1,529,100  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง) 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซม
ตามปกติ)  โดยเป็นการบ ารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน  ซึ่งเป็นที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในส่วนของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ให้อยู่
ในสภาพที่ดีใช้ไดต้ามปกติ  จ านวน  250,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา) 

   

   โครงการปรับปรุงคอสะพาน บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 จ านวน 360,000 บาท 



190 
 

 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงคอสะพาน 
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการปรับปรุงคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
290.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14)  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 3  
การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  รวม 744,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 639,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 639,000 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 410,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และกอบต. ที่ มท 0809.3/      
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 5)       

  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 229,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน   
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/    
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

   

โครงการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

จ านวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ,     
ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม , ค่าจัดท า
เอกสาร, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 85 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model    

   

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักและ
ผลิตผักปลอดสารพิษ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีเปิดและปิดอบรม, ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม,  ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 99 ล าดับที่ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      จ านวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช-
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
โครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม,  
ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุ ด            
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 99 ล าดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model    

   

โครงการงานวันเกษตรต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการงานวันเกษตรต าบลแม่แฝกใหม่  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
โครงการ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิด ,  ค่าจัดท าเอกสารต่างๆ,     
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 87 ล าดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model  
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โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนในต าบล    
แม่แฝกใหม่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 164 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
การเกษตร ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภท รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



195 
 

 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวม 40,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

   
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 40,000 บาท 

   

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ ตั้งปณิธานท าความดีในการ
ป้องกันไฟป่า การก่อสร้างฝายชะลอน้ า การป้องกันการบุกรุกป่าและ   
เขตล าน้ า การตรวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร , อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าจัดสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ,  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 106 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อที่   4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน  (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม    

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

1,478,000 1,478,000

162,000 162,000

250,000 250,000

16,000 16,000

16,690,000 16,690,000

3,100,000 3,100,000

220,000 220,000

200,000 200,000

992,000 992,000

40,000 40,000

20,000 20,000

50,000 50,000

200,000 200,000

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระหนี้เงินกู้

ค่าช าระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู 

(ช.ค.บ.)

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

725,760 725,760

180,000 180,000

180,000 180,000

207,360 207,360

1,555,200 1,555,200

6,894,700 468,000 7,130,070 1,456,000 383,000 1,169,000 410,000 17,910,770

171,000 18,000 67,200 256,200

265,200 228,000 67,200 42,000 602,400

755,000 540,000 2,067,560 494,000 241,000 299,000 229,000 4,625,560

72,000 60,000 142,500 24,000 48,000 346,500

336,000 336,000

งบด าเนินงาน
100,000 50,000 25,000 50,000 30,000 255,000

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/

สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

10,000 15,000 25,000

404,000 48,000 124,000 138,300 714,300

56,400 60,000 15,000 46,600 178,000

7,000 3,000 5,000 15,000

25,000 5,000 30,000

1,050,000 225,000 510,000 108,000 384,000 2,277,000

50,000 50,000 50,000 150,000

40,000 40,000

3,000 3,000

30,000 30,000

40,000 5,000 40,000 17,000 5,000 107,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเช่าบ้าน

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

100,000 100,000

5,000 5,000

50,000 5,000 30,000 17,000 5,000 107,000

5,000 5,000

20,000 20,000

200,000 200,000

5,000 5,000

5,000 5,000

200,000 200,000

15,000 15,000

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการปรับปรุงส ารวจและจัดเก็บข้อมูล

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติของ

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผน

หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

และสมานฉันท์ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

5,000 5,000

20,000 20,000

25,000 25,000

5,000 5,000

20,000 20,000

30,000 30,000 60,000

6,000 5,000 10,000 21,000

80,000 80,000

5,000 5,000

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟป่า

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่

ของสมาชิกอปพร. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

งบด าเนินงาน

423,750 423,750โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว -โครงการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -โครงการอาหาร

กลางวัน  -โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  -ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน/ 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/ ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน/ ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ฯลฯ

ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

1,470,750 1,470,750

35,000 35,000ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการของ อปท.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว   1. โครงการส่งเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น   - 

โครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา   - ค่าใช้จ่าย

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน   - โครงการพัฒนา

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   - โครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้   - โครงการป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา   - โครงการพัฒนา

ข้าราชการครู2. โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 3.

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    -ค่า

จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  -ค่าหนังสือ

เรียน  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  -ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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203

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

50,000 50,000

698,000 698,000

50,000 50,000

20,000 20,000

50,000 50,000

60,000 60,000

20,000 20,000

30,000 30,000

2,500,000 2,500,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

 อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติย-ราชนารี  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

โครงการสานพลังชุมชนสู่ต าบลปลอดบุหร่ี

โครงการรณรงค์งดการเผาและปัญหาหมอก

ควัน

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติ

ใหม่  โรคอุบัติซ้ าในชุมชน

โครงการบริการสาธารณะด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค

โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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204

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

100,000 100,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

40,000 40,000

15,000 15,000

30,000 30,000

200,000 200,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการทุนการศึกษาส าหรับช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาในสถานบันการศึกษาของ

รัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในต าบล

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับ

ประชาชน

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า

ท้องถิ่นของดีต าบลแม่แฝกใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นอ าเภอ

สันทราย  ประจ าปี พ.ศ.2566

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง

โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลแม่แฝก

ใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล

แม่แฝกใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

ต าบลแม่แฝกใหม่

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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205

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

30,000 30,000

65,000 65,000

10,000 10,000

30,000 30,000

5,000 5,000

20,000 20,000

20,000 20,000

40,000 40,000

10,000 10,000

โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบลแม่แฝก

ใหม่

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักและผลิตผัก

ปลอดสารพิษ

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)

โครงการงานวันเกษตรต าบลแม่แฝกใหม่

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ

เยาวชนและประชาชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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206

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

170,000 132,000 20,000 30,000 352,000

7,000 5,000 20,000 5,000 90,000 127,000

50,000 1,842,450 10,000 1,902,450

3,000 20,000 90,000 113,000

32,000 50,000 10,000 40,000 132,000

260,000 5,000 100,000 100,000 465,000

10,000 30,000 20,000 60,000

15,000 2,000 5,000 22,000

80,000 5,000 50,000 20,000 20,000 175,000

50,000 14,000 64,000

30,000 30,000

30,000 30,000

10,000 20,000 30,000

15,000 15,000

2,000 5,000 7,000

30,000 30,000

5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุอื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุจราจร

วัสดุส ารวจ

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ
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207

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

500,000 500,000

20,000 10,000 30,000

120,000 120,000

140,000 30,000 170,000

10,000 10,000

5,000 5,000

94,400 94,400

10,500 10,500

17,100 17,100

30,000 30,000

25,000 25,000

100,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 

BTU จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จ านวน 3 ชุด

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่

เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 10 

เคร่ือง

งบด าเนินงาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
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208

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

453,500 453,500

466,500 466,500

500,000 500,000

550,600 550,600

437,000 437,000

438,800 438,800

500,000 500,000

427,500 427,500

341,000 341,000

312,000 312,000

179,000 179,000

743,000 743,000

2,139,100 2,139,100

360,000 360,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  4

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10

ดาดล าเหมือง  หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์เชื่อม หมู่ที่ 

11 - หมู่ที่ 13

ขยายถนนโดยการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  3

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  8

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  7

ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  หมู่ที่  9

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5

โครงการปรับปรุงคอสะพาน บ้านแม่แฝก 

หมู่ที่ 1  ต าบลแม่แฝกใหม่

งบลงทุน
ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
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209

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

20,000 20,000

20,000 20,000

2,234,400 2,234,400

600,600 600,600

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ ศูนย์อ านวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

(ศอ.ปส.จ.ชม.) ตามโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่รับผิดชอบด าเนินตามโครงการ

บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  อ าเภอสันทราย

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน

เจดีย์แม่ครัว

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน

แม่แฝก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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210

แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  10  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  11  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  1  

ต าบลแม่แฝกใหม่ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  12  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  13  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  2  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  5  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  3  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  4  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  14  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

492,000 492,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  9  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  7  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  8  

ต าบลแม่แฝกใหม่ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  6  

ต าบลแม่แฝกใหม่ ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย

 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  6
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แผนงาน

งบ/ หมวด/ ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

420,000 420,000

30,000 30,000

5,000 5,000

23,418,000 15,128,620 1,723,000 17,644,080 3,956,400 3,512,000 759,000 475,000 10,099,900 784,000 77,500,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย

 เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 

บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับประจ าปี

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รวม
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