
 

 

 

 

 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
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เทศบาลต าบลห้วยทราย 

อ าเภอสันก าแพง   จังหวดัเชียงใหม่ 





จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

           บัดน้ี ถึงเวลำท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินของเทศบำลต ำบลห้วยทรำย จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลห้วยทรำยอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี ผู้บริหำรท้องถ่ินเทศบำลต ำบลห้วยทรำย จึง
ขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำร
ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 23,229,492.95 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 26,112,912.40 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 8,547,801.33 บำท

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 832,000.00 บำท

1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 12 โครงกำร รวม 211,150.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 4,341,198.76 บำท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 41,643,225.95 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 277,855.30 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 311,954.55 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 189,490.06 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 83,247.47 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 19,631,151.57 บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 21,149,527.00 บำท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 106,409.00 บำท

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะ

กำรเงิน ดังน้ี
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2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 41,007,390.94 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 14,919,643.44 บำท

งบบุคลำกร จ ำนวน 12,348,095.75 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 8,915,901.75 บำท

งบลงทุน จ ำนวน 3,692,630.00 บำท

บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,131,120.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 106,409.00 บำท

2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน 1,305,555.00 บำท

2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 1,761,500.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00

2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยทราย
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 277,855.30 290,000.00 500,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

311,954.55 357,000.00 368,500.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 189,490.06 150,000.00 150,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 83,247.47 50,100.00 71,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 862,547.38 857,100.00 1,099,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,631,151.57 21,002,900.00 20,050,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,631,151.57 21,002,900.00 20,050,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,149,527.00 21,560,000.00 21,650,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,149,527.00 21,560,000.00 21,650,000.00

รวม 41,643,225.95 43,420,000.00 42,800,000.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 14,919,643.44 16,530,032.00 13,867,200.00

งบบุคลากร 12,348,095.75 15,404,100.00 16,911,400.00

งบด าเนินงาน 8,915,901.75 7,863,868.00 8,500,000.00

งบลงทุน 3,692,630.00 2,545,000.00 2,263,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,131,120.00 1,077,000.00 1,257,500.00

41,007,390.94 43,420,000.00 42,800,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลห้วยทราย

อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหวยทราย
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,909,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,844,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,740,300

แผนงานสาธารณสุข 1,041,200

แผนงานเคหะและชุมชน 1,405,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 524,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 495,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,897,400

แผนงานการเกษตร 75,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,867,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,800,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,867,200 13,867,200
    งบกลาง 13,867,200 13,867,200

หนา : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,436,400 471,000 2,178,300 10,085,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 0 0 2,624,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,811,600 471,000 2,178,300 7,460,900

งบดําเนินงาน 1,618,100 120,000 906,800 2,644,900
    คาตอบแทน 177,100 0 170,800 347,900

    คาใชสอย 357,500 120,000 540,000 1,017,500

    คาวัสดุ 588,000 0 161,000 749,000

    คาสาธารณูปโภค 495,500 0 35,000 530,500

งบลงทุน 58,600 22,000 78,000 158,600
    คาครุภัณฑ์ 58,600 22,000 78,000 158,600

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รวม 9,133,100 613,000 3,163,100 12,909,200

หนา : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 966,600 966,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 966,600 966,600

งบดําเนินงาน 829,800 829,800
    คาตอบแทน 124,800 124,800

    คาใชสอย 645,000 645,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

งบลงทุน 28,000 28,000
    คาครุภัณฑ์ 28,000 28,000

งบเงินอุดหนุน 20,500 20,500
    เงินอุดหนุน 20,500 20,500

รวม 1,844,900 1,844,900

หนา : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,539,700 1,629,700 3,169,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,539,700 1,629,700 3,169,400

งบดําเนินงาน 114,000 1,745,000 1,859,000
    คาตอบแทน 48,000 0 48,000

    คาใชสอย 30,000 1,164,000 1,194,000

    คาวัสดุ 36,000 536,000 572,000

    คาสาธารณูปโภค 0 45,000 45,000

งบลงทุน 72,800 9,100 81,900
    คาครุภัณฑ์ 72,800 9,100 81,900

งบเงินอุดหนุน 0 630,000 630,000
    เงินอุดหนุน 0 630,000 630,000

รวม 1,726,500 4,013,800 5,740,300

หนา : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 492,200 492,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 492,200 492,200

งบดําเนินงาน 304,000 304,000
    คาตอบแทน 168,000 168,000

    คาใชสอย 116,000 116,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 85,000 85,000
    คาครุภัณฑ์ 85,000 85,000

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

รวม 1,041,200 1,041,200

หนา : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 1,305,000 1,305,000
    คาใชสอย 0 1,305,000 1,305,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000 0 100,000

รวม 100,000 1,305,000 1,405,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 242,800 242,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 242,800 242,800

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาใชสอย 140,000 140,000

งบเงินอุดหนุน 142,000 142,000
    เงินอุดหนุน 142,000 142,000

รวม 524,800 524,800

หนา : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 145,000 235,000
    คาใชสอย 80,000 145,000 225,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 0 260,000 260,000

รวม 90,000 405,000 495,000

หนา : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,954,700 1,954,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,954,700 1,954,700

งบดําเนินงาน 1,132,300 1,132,300
    คาตอบแทน 123,300 123,300

    คาใชสอย 629,000 629,000

    คาวัสดุ 380,000 380,000

งบลงทุน 1,810,400 1,810,400
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,810,400 1,810,400

รวม 4,897,400 4,897,400

หนา : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000
    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

    คาใชสอย 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000
    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

รวม 20,000 55,000 75,000

หนา : 9/9
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลห้วยทราย

อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 

มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้วยทราย และโดยเห็นชอบของผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 42,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 42,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,909,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,844,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,740,300

แผนงานสาธารณสุข 1,041,200

แผนงานเคหะและชุมชน 1,405,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 524,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 495,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,897,400

แผนงานการเกษตร 75,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 13,867,200

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 42,800,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยทราย
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 441,726.86 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 124,787.06 69,807.45 0.00 100.00 % 80,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 93,106.85 200,000.00 50.00 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 90,342.00 114,941.00 90,000.00 33.33 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 656,855.92 277,855.30 290,000.00 500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,542.30 1,629.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 209,240.00 216,700.00 200,000.00 5.00 % 210,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

480.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,203.35 3,670.95 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 107.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 850.00 550.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 570.00 724.00 1,000.00 2,950.00 % 30,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 55,682.00 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  15:47:57 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

77,110.00 76,220.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,320.00 1,340.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 2,550.00 5,020.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 354,654.75 311,954.55 357,000.00 368,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 156,277.37 189,490.06 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 156,277.37 189,490.06 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 1.00 47.47 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 13,000.00 18,500.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 137.00 0.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 44,300.00 64,700.00 40,000.00 50.00 % 60,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,438.00 83,247.47 50,100.00 71,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 691,754.60 906,228.31 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,494,080.65 8,516,891.82 8,700,000.00 -2.30 % 8,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  15:47:57 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,972,698.22 2,958,721.76 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 370,790.98 317,227.15 400,000.00 12.50 % 450,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,207,844.62 4,505,818.57 5,000,000.00 -10.00 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 47,680.96 44,654.59 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,930.33 40,067.37 50,900.00 -1.77 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,167,318.00 2,341,542.00 3,000,000.00 -16.67 % 2,500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,998,098.36 19,631,151.57 21,002,900.00 20,050,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,154,096.00 21,149,527.00 21,560,000.00 0.42 % 21,650,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,154,096.00 21,149,527.00 21,560,000.00 21,650,000.00
รวมทุกหมวด 41,377,420.40 41,643,225.95 43,420,000.00 42,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  15:47:57 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 42,800,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 500,000 บาท

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 80,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมจ ำนวนผู้ค้ำงช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ี

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 300,000 บำท

ประมำณกำรตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงก ำหนด

ภำษีป้ำย 120,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับไว้ตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษีป้ำย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 368,500 บาท

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 210,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพ่ือกำร
โฆษณำ

1,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 30,500 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง
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ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 1,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 20,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 80,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 2,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 5,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000 บาท

ดอกเบ้ีย 150,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,000 บาท

ค่ำเขียนแบบแปลน 10,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 1,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 60,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

หมวดรายได้จากทุน 10,000 บาท

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 10,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,050,500 บาท

ภำษีรถยนต์ 1,000,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง
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ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,500,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 3,000,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 450,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ภำษีสรรพสำมิต 4,500,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำภำคหลวงแร่ 50,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 50,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 2,500,000 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 500 บำท

ประมำณกำรมำกกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ  เม่ือเทียบกับรำยรับจริง

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเม่ือเทียบกับรำยรับจริงท่ีได้รับ
อุดหนุนงบประมำณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3749 

ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 21,650,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 21,650,000 บำท
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ปี 2563 ปี 2564

550,052.48 586,600 0.58 %

146,737.54 110,300 -13.87 %

142,531 140,000 42.86 %

7,166 8,000 25 %

11,227,300 11,962,400 -16.4 %

1,989,600 2,117,800 -15.01 %

109,500 120,000 0 %

130,241 156,412 56.45 %

อ ำเภอสันก ำแพง    จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่ำช ำระหน้ีเงินกู้ 534,031.54 590,000

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 162,758.48 95,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 169,611 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,345 10,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 10,724,000 10,000,000

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,090,400 1,800,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000 120,000

เงินส ำรองจ่ำย 105,501.8 232,700

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
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0 0 100 %

142,000 150,000 0 %

38,515.42 38,720 -9.61 %

14,919,643.44 16,046,032

14,919,643.44 16,046,032

14,919,643.44 16,046,032

14,919,643.44 16,046,032

695,520 580,520 19.82 %

120,000 100,000 20 %

120,000 100,000 20 %

198,720 165,720 19.96 %

1,490,400 1,242,400 19.96 %

2,624,640 2,188,640

เงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 33,187.92 35,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

0 634,500

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลห้วยทรำย 140,000 150,000

รวมงบกลาง 14,509,835.74 13,867,200

รวมงบกลาง 14,509,835.74 13,867,200

รวมงบกลาง 14,509,835.74 13,867,200

รวมแผนงานงบกลาง 14,509,835.74 13,867,200

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 695,520 695,600

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 120,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 120,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

198,720 198,800

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,490,400 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,800

24



2,463,494.46 3,101,380 2.78 %

139,432.26 141,780 -2.67 %

118,500 177,000 5.08 %

173,280 185,280 0.93 %

1,926,700 2,172,960 -52.73 %

133,100 159,000 -45.91 %

4,954,506.72 5,937,400

7,579,146.72 8,126,040

6,124 495,000 -97.98 %

8,308 10,000 0 %

198,000 228,000 -47.37 %

0 0 100 %

238,762 779,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,222,010 3,187,500

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 138,000 138,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 105,500 186,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 166,740 187,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,875,240 1,027,100

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 156,120 86,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,663,610 4,811,600

รวมงบบุคลากร 7,288,250 7,436,400

งบด าเนินงาน

ค่ำเบ้ียประชุม 10,120 10,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 37,100

ค่ำเช่ำบ้ำน 188,500 120,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

รวมค่าตอบแทน 211,380 177,100

ค่าใช้สอย
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611,563.24 496,900 -80.38 %

27,880 20,000 0 %

0 284,000 -82.39 %

0 70,000 -57.14 %

0 0 100 %

0 10,000 -50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

18,600 10,000 -50 %

0 10,000 100 %

0 0 100 %

1,061,952.69 975,900

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 586,083.58 97,500

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 14,336 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรเลือกต้ัง 0 50,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 30,000

โครงกำรปกป้องสถำบันชำติ 0 5,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 80,000

โครงกำรประชำคมระดมควำมคิดเห็นกำรแก้ไขปรับปรุงเทศ
บัญญัติ

0 10,000

โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปช่ัน 0 10,000

โครงกำรยุติธรรมชุมชนต ำบลห้วยทรำย 0 10,000

โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0 5,000

รวมค่าใช้สอย 872,776.54 357,500

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำลลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

0 20,000

โครงกำรอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 0 20,000
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194,569 168,800 -37.8 %

0 28,000 -92.86 %

79,403.68 70,000 -42.86 %

6,629 15,000 -33.33 %

26,260 50,000 -40 %

345,057.13 470,000 -25.53 %

0 15,000 -33.33 %

19,850 60,000 -33.33 %

200 5,000 -80 %

671,968.81 881,800

244,960.99 315,000 4.76 %

0 1,000 -50 %

85,181.01 100,000 -20 %

46,099.8 50,000 -90 %

106,152 100,000 -20 %

482,393.8 566,000

2,455,077.3 3,203,600

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 199,594.5 105,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 2,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 46,169 40,000

วัสดุก่อสร้ำง 33,175 10,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,926 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 392,506.6 350,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 50,400 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,520 40,000

วัสดุอ่ืน 0 1,000

รวมค่าวัสดุ 807,291.1 588,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 177,828.35 330,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 0 500

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 93,136.54 80,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 9,030 5,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 89,776.04 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 369,770.93 495,500

รวมงบด าเนินงาน 2,261,218.57 1,618,100

งบลงทุน
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0 0 100 %

0 0 100 %

234,451 38,411

234,451 38,411

20,000 20,000 0 %

20,000 20,000

20,000 20,000

10,288,675.02 11,388,051

0 0 100 %

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

กล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,266.74 58,600

เคร่ืองมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 33,600

รวมงบลงทุน 186,266.74 58,600

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 9,755,735.31 9,133,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 224,200
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

33,990 10,000 200 %

33,990 20,000

33,990 20,000

0 0 100 %

0 0

0 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 246,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 471,000

รวมงบบุคลากร 0 471,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 90,000

รวมค่าใช้สอย 33,076 120,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน เทศบำล
ต ำบลห้วยทรำย

5,030 30,000

รวมงบด าเนินงาน 33,076 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

0 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000

รวมงบลงทุน 0 22,000
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33,990 20,000

1,440,655.48 1,530,360 4.64 %

0 0 100 %

36,693.55 42,000 0 %

225,120 283,920 58.81 %

36,000 60,000 0 %

1,738,469.03 1,916,280

1,738,469.03 1,916,280

51,400 50,000 0 %

100,500 120,000 -10 %

0 0 100 %

166,450 182,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 33,076 613,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,416,780 1,601,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 24,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 220,800 450,900

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,715,580 2,178,300

รวมงบบุคลากร 1,715,580 2,178,300

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

83,050 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 12,800

ค่ำเช่ำบ้ำน 93,000 108,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

รวมค่าตอบแทน 185,750 170,800
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549,884.68 663,000 -46.46 %

0 102,000 -60.78 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 650 %

638,049.16 795,000

102,905 90,000 -11.11 %

89,090 120,000 -33.33 %

0 3,000 -66.67 %

191,995 213,000

0 0 100 %

0 0

996,494.16 1,190,800

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 468,081.94 355,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 40,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 40,000

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 0 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,990 75,000

วัสดุส ำนักงำน 81,425.9 80,000

รวมค่าใช้สอย 505,181.94 540,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,550 80,000

วัสดุอ่ืน 0 1,000

รวมค่าวัสดุ 184,011.9 161,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 35,000

รวมงบด าเนินงาน 874,943.84 906,800
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 450 %

0 17,789

0 17,789

2,734,963.19 3,124,869

13,057,628.21 14,532,920

0 0 100 %

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 0 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 10,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

0 4,300

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 5,200

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,890 55,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,390 78,000

รวมงบลงทุน 35,390 78,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,625,913.84 3,163,100

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,414,725.15 12,909,200

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 326,760
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

42,700 95,000 -36.84 %

0 0 100 %

0 0 100 %

42,700 95,000

0 0 100 %

0 10,000 0 %

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 591,840

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 966,600

รวมงบบุคลากร 0 966,600

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

93,000 60,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 60,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 4,800

รวมค่าตอบแทน 93,000 124,800

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 550,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 10,000
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13,575 20,000 0 %

4,005 27,000 11.11 %

0 15,000 0 %

0 5,000 100 %

0 0 100 %

17,580 77,000

7,196 20,000 -50 %

0 0 100 %

15,000 10,000 0 %

22,200 20,000 -50 %

57,952.4 50,000

118,232.4 222,000

0 0 100 %

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 10,245 20,000

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

0 10,000

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 10,760 30,000

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 15,000

โครงกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,005 645,000

วัสดุก่อสร้ำง 390 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 30,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 17,770 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 26,356 10,000

รวมค่าวัสดุ 57,516 60,000

รวมงบด าเนินงาน 186,521 829,800

งบลงทุน

เคร่ืองรับส่งวิทยุ จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 24,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
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0 0 100 %

88,267 0

88,267 0

0 0 100 %

0 0

0 0

206,499.4 222,000

826,875.4 887,000

0 344,860 202.15 %

0 3,000 1,900 %

384,120 399,480 3.73 %

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต จ ำนวน 2 เคร่ือง 0 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 28,000

รวมงบลงทุน 0 28,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดของศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด อ ำเภอสันแพง

0 20,500

รวมเงินอุดหนุน 0 20,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,500

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 186,521 1,844,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 769,114.87 1,844,900

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 1,042,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 60,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 371,400 414,400
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22,000 24,000 -2.92 %

406,120 771,340

406,120 771,340

0 27,000 33.33 %

0 27,000

4,890 10,000 100 %

0 10,000 0 %

5,440 25,000

14,933 20,000 15 %

0 5,000 -40 %

6,340 10,000 0 %

21,273 35,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 23,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 395,400 1,539,700

รวมงบบุคลากร 395,400 1,539,700

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 48,600

รวมค่าตอบแทน 0 48,600

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 20,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รวมค่าใช้สอย 15,850 30,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 19,997 23,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,997 36,000
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26,713 87,000

0 0 100 %

0 8,600 -50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

12,096 13,600

12,096 13,600

444,929 871,940

878,640 939,620 4.74 %

42,000 126,000 0 %

471,840 484,200 3.68 %

26,000 23,100 -24.24 %

รวมงบด าเนินงาน 35,847 102,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

0 51,000

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

0 4,300

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 10,000

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน 3 เคร่ือง 0 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,350 72,800

รวมงบลงทุน 12,350 72,800

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 443,597 1,726,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,366,920 984,200

เงินวิทยฐำนะ 119,000 126,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 449,040 502,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 25,620 17,500
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1,418,480 1,572,920

1,418,480 1,572,920

296,826 325,000 -23.08 %

0 12,000 0 %

0 0 100 %

48,315 0 100 %

0 5,000 0 %

0 4,000 0 %

0 2,000 0 %

0 2,000 0 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,960,580 1,629,700

รวมงบบุคลากร 1,960,580 1,629,700

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 250,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 15,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 12,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 46,656 50,000

โครงกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง
แสะ

0 5,000

โครงกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไอทีเฉลิม
พระเกียรติฯบ้ำนล้ำนตอง

0 4,000

โครงกำรวันแม่แห่งชำติศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแสะ 0 2,000

โครงกำรวันแม่แห่งชำติศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ
เกียรติฯบ้ำนล้ำนตอง

0 2,000
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0 12,550 3.59 %

0 11,650 3 %

874,260.52 850,300 -7.44 %

0 46,000 -73.91 %

1,219,401.52 1,270,500

0 20,000 -25 %

29,765 4,000 0 %

18,180 40,000 1,102.5 %

30,379 40,000 -50 %

0 4,000 0 %

0 4,000 -25 %

0 4,000 0 %

0 7,700 -35.06 %

460,642.98 611,668

0 73,000 -58.9 %

0 50,000 -70 %

โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแสะ 0 13,000

โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ
เกียรติฯบ้ำนล้ำนตอง

0 12,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,157,674.03 787,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 14,700 12,000

รวมค่าใช้สอย 1,234,830.03 1,164,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 15,000

วัสดุก่อสร้ำง 25,500 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 4,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 59,787 481,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 14,040 4,000

วัสดุกำรเกษตร 1,800 3,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 461,190.36 536,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 0 30,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 15,000
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0 123,000

1,680,044.5 2,005,168

0 0 100 %

68,317 0

68,317 0

0 520,000 21.15 %

486,120 520,000

486,120 520,000

3,652,961.5 4,098,088

4,097,890.5 4,970,028

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 45,000

รวมงบด าเนินงาน 1,696,020.39 1,745,000

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,100

ถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส จ ำนวน 1 ถัง 0 9,100

รวมงบลงทุน 0 9,100

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดล้ำนตอง 0 630,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมเงินอุดหนุน 550,000 630,000

รวมงบเงินอุดหนุน 550,000 630,000

แผนงานสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,206,600.39 4,013,800

รวมแผนงานการศึกษา 4,650,197.39 5,740,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 120,000 0 %

0 0 100 %

0 120,000

54,350 25,000 -60 %

4,323 0 100 %

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 372,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 108,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 492,200

รวมงบบุคลากร 0 492,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

0 120,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 168,000

ค่าใช้สอย

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัติยรำชนำรี

0 5,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 10,000
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0 0 100 %

0 3,000 0 %

44,100 0 100 %

178,020.1 136,000

25,150 27,900 -28.32 %

25,150 40,900

203,170.1 296,900

0 0 100 %

0 12,100

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร ปศุสัตว์ประจ ำหมู่บ้ำน 0 3,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคท่ีเกิดตำมฤดูกำล และ
โรคอุบัติใหม่

0 50,000

รวมค่าใช้สอย 100,638.1 116,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ(กำร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ) ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง
 สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี

0 48,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 20,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 100,638.1 304,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 85,000

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองพ่นละอองฝอย จ ำนวน 1 เคร่ือง 0 85,000
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0 12,100

0 0 100 %

160,000 160,000

160,000 160,000

363,170.1 469,000

1,543,797.6 1,737,600

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

รวมงบลงทุน 90,000 85,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000

โครงกำรพระรำชด ำริสำธำรณสุข 0 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 350,638.1 1,041,200

งานสวนสาธารณะ

รวมแผนงานสาธารณสุข 350,638.1 1,041,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองเงือก 0 100,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 100,000

รวมงบลงทุน 0 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 100,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบด าเนินงาน
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

2,538,356.79 4,679,420

0 0 100 %

0 0

0 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 960,000 1,300,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบย่ังยืน 4,850 5,000

รวมค่าใช้สอย 964,850 1,305,000

รวมงบด าเนินงาน 964,850 1,305,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,453,518.4 1,405,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 964,850 1,305,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 242,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 242,800

รวมงบบุคลากร 0 242,800

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 10,000

0 10,000

5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 90,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรอบรมคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 0 10,000

โครงกำรแข่งขันอำหำรพ้ืนเมือง 31,400 20,000

โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำ หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 34,460 20,000

รวมค่าใช้สอย 87,090 140,000

รวมงบด าเนินงาน 87,090 140,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนดอยซิว หมู่ท่ี 6

0 6,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำตึง หมู่ท่ี 7

0 6,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ตำด หมู่ท่ี 1

0 6,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนล้ำนตอง หมู่ท่ี 3

0 6,000
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5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

5,000 3,000 100 %

10,000 10,000 0 %

20,000 10,000 100 %

10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนสันข้ำวแคบกลำง หมู่ท่ี 4

0 6,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนหม้อ หมู่ท่ี 5

0 6,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำนบ้ำนหนองแสะ หมู่ท่ี 2

0 6,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยทรำย หมู่ท่ี 8

0 6,000

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้กำรบริหำรงำนของกลุ่ม
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีหมู่บ้ำนต ำบลห้วยทรำย (กพสม.)

0 10,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุต ำบลห้วยทรำย 0 20,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 

บ้ำนหนองแสะ
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 

บ้ำนล้ำนตอง
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 

บ้ำนสันข้ำวแคบกลำง
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 

บ้ำนหม้อ
0 8,000
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10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

10,000 5,000 60 %

150,000 84,000

150,000 84,000

150,000 94,000

150,000 94,000

0 0 100 %

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 

บ้ำนดอยซิว
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 

บ้ำนป่ำตึง
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 

บ้ำนห้วยทรำย
0 8,000

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 

บ้ำนแม่ตำด
0 8,000

รวมเงินอุดหนุน 150,000 142,000

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 142,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 237,090 524,800

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 237,090 524,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำคมต้ำนยำเสพติด 
ต ำบลห้วยทรำย

0 80,000
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0 0

0 10,000 0 %

0 10,000

0 10,000

0 10,000

0 5,000 0 %

4,545 5,000 100 %

0 10,000 0 %

0 100,000 0 %

18,229 20,000 0 %

22,774 140,000

22,774 140,000

รวมค่าใช้สอย 0 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬำ 20,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 20,000 90,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 70,000 90,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรจัดงำนประเพณีย่ีเป็ง 0 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ 0 5,000

โครงกำรหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำต ำบลห้วยทรำย 17,998 20,000

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันวิสำขบูชำต ำบลห้วยทรำย 0 10,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 0 100,000

รวมค่าใช้สอย 194,113 145,000

รวมงบด าเนินงาน 194,113 145,000

งบเงินอุดหนุน
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15,000 15,000 0 %

35,000 35,000 0 %

0 10,000 0 %

70,000 70,000 0 %

10,000 10,000 0 %

10,000 10,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 18,000 -44.44 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,000 5,000 0 %

5,000 5,000 0 %

5,000 5,000 0 %

เงินอุดหนุน

โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ 0 15,000

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรงำนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 0 35,000

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีสงกรำนต์วันป๋ีใหม่เมือง 
อ ำเภอสันก ำแพงและจังหวัดเชียงใหม่

0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม หมู่ท่ี 8 0 10,000

โครงกำรสืบสำนงำนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดี
สันก ำแพง

0 70,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 1 0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 2 0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 3 0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 4 0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 5 0 10,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 6 0 10,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่ตำด 0 5,000

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 7 0 10,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองแสะ 0 5,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 3 บ้ำนล้ำนตอง 0 5,000
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5,000 5,000 0 %

0 0 100 %

5,000 5,000 0 %

5,000 5,000 0 %

5,000 5,000 0 %

0 10,000 0 %

240,000 268,000

240,000 268,000

262,774 408,000

262,774 418,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 4 บ้ำนสันเข้ำ

แคบกลำง
0 5,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 5 บ้ำนหม้อ 0 5,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 6 บ้ำนดอยซิว 0 5,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำตึง 0 5,000

โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยทรำย 0 5,000

โครงกำรอบรมธรรมสัญจร 0 10,000

รวมเงินอุดหนุน 215,000 260,000

รวมงบเงินอุดหนุน 215,000 260,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 409,113 405,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 479,113 495,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 1,792,700

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 108,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,954,700
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0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมงบบุคลากร 0 1,954,700

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 120,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจ ำ

0 3,300

รวมค่าตอบแทน 0 123,300

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 350,000

ค่ำจ้ำงตรวจค่ำมำตรฐำนน้ ำ 0 14,000

ค่ำจ้ำงออกแบบและรับรองแบบ 0 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

0 10,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 15,000

โครงกำรซ่อมแซมและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ 0 190,000
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0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรซ่อมบ ำรุงระบบ
ประปำบำดำลและระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำบำดำล

0 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 629,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 10,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000

วัสดุอ่ืน 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 380,000

รวมงบด าเนินงาน 0 1,132,300

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 
หมู่ท่ี 3 บ้ำนล้ำนตอง

0 57,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำงฉลวย มีรส จ ำนวน 3 ช่วง หมู่ท่ี 4 บ้ำนสันเข้ำแคบกลำง

0 246,700

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำงฉันทนำ ค ำมำ หมู่ท่ี 6 บ้ำนดอยซิว

0 72,500
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำงฟองไหล บุญทวี ถึงสำมแยกบ้ำนนำงน่ิมนวล มงพลอย 
หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยทรำย

0 230,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำงสุคันธำ เสำร์ค ำน้อย หมู่ท่ี 6 บ้ำนดอยซิว

0 56,100

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำยวิญญู ชัยวิรัตน์ หมู่ท่ี 6

บ้ำนดอยซิว

0 75,400

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสำยบ้ำนล้ำนตอง - บ้ำนแม่ตำด บ้ำนนำยด ำรงค์ พระ
จิตรค ำ หมู่ท่ี 1 บ้ำนแม่ตำด

0 223,900

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ข้ำงบ้ำนนำงสมศรี ค ำฝ้ัน หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองแสะ

0 31,500

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 3 บ้ำนนำงศรีเพ็ญ กุนำเงิน ถึงล ำเหมือง

สำธำรณประโยชน์ หมู่ 2 บ้ำนหนองแสะ
0 178,400

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 3 หมู่ 7 บ้ำนป่ำตึง

0 108,100
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

54,285 20,000 0 %

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้ำบ้ำน
นำยสุกิจ จันทร์ตำเงิน หมู่ท่ี 5 บ้ำนหม้อ

0 189,000

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้ำบ้ำนนำยเนตร พลหำญ หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำตึง

0 125,800

โครงกำรเดินท่อประปำ (ท่อ พีวีซี) 
จุดท่ี 1 ซอย 10

จุดท่ี 2 วัดล้ำนตองถึงบ่อบำดำล

จุดท่ี 3 ถังกรองน้ ำ หมู่ท่ี 3 บ้ำนล้ำนตอง

0 166,000

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 0 50,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,810,400

รวมงบลงทุน 0 1,810,400

รวมงานก่อสร้าง 0 4,897,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 4,897,400

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร 100,970 20,000
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54,285 20,000

54,285 20,000

113,285 20,000

0 10,000 50 %

0 0 100 %

0 10,000

0 10,000

50,000 25,000 0 %

50,000 25,000

50,000 25,000

รวมค่าวัสดุ 100,970 20,000

รวมงบด าเนินงาน 100,970 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 100,970 20,000

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

0 15,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรรณรงค์ก ำจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
คืนชีวิตสู่ผืนป่ำและแหล่งน้ ำ

0 15,000

รวมค่าใช้สอย 77,695 30,000

รวมงบด าเนินงาน 77,695 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ต ำบลห้วยทรำย 50,000 25,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 25,000
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50,000 35,000

163,285 55,000

37,560,250.94 43,420,000รวมทุกแผนงาน 37,092,897.65 42,800,000

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 127,695 55,000

รวมแผนงานการเกษตร 228,665 75,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,867,200 บาท
งบกลาง รวม 13,867,200 บาท

งบกลาง รวม 13,867,200 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนตามสัญญากูเงินโครงการกอสราง
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยทราย เลขที่ 1639/82/2559 ลงวัน
ที่ 1 มิถุนายน 2559

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยตามสัญญากูเงินโครงการกอสราง
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยทราย เลขที่ 1639/82/2559 ลงวัน
ที่ 1 มิถุนายน 2559 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ เทศบาลจะตองจาย เพื่อ
อุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
เปนไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 1/145
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจาง ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางานใหแกนายจาง 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแกไข ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2561  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดยใชฐานขอมูลจํานวนผู
สูงอายุ ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลหวย
ทราย และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลประชากร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 2/145
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ โดยใชฐานขอมูลจํานวน
คนพิการ ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความ
พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลหวย
ทราย และจํานวนคนพิการที่คาดวาจะลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวาง
ปี
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 3/145
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส์ โดยใชฐานขอมูล
จํานวนผูป่วยเอดส์ ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลหวย
ทราย 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 4/145

60



เงินสํารองจาย จํานวน 232,700 บาท

เพื่อเปนคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวน
รวม    
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
8) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 634,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเปนหลักประกันในการจายสิทธิประโยชน์
ขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามขอ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูทิศ
ใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลตําบลใหจายในอัตรา
รอยละ 3 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ถามีเศษของบาทใหปัดทิ้ง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหวยทราย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เปนไประเบียบ หนังสือสั่งการ และประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
แกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที1่0 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0891.3/ว 1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2554 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2541 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
2) หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,133,100 บาท

งบบุคลากร รวม 7,436,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  อัตรา อัตราละ 15,180 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 4,000 บาท/เดือน และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 4,000  บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท/เดือน 
เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 9,660  บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 6,900  บาท/เดือน 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 15,180  บาท/เดือน คาตอบแทนรองประธาน
สภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 12,420  บาท/เดือน และ
คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตรา
ละ 9,660  บาท/เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,811,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,187,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)
(2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัดเทศบาล)
(3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
(4) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาฝ่ายอํานวยการ)
(5) นิติกร
(6) นักทรัพยากรบุคคล
(7) เจาพนักงานธุรการ
(8) เจาพนักงานประชาสัมพันธ์
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล ไดแก
(1) คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดเทศบาล
(2) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
โดยคํานวณ ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาลไดรับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 14
 พฤษภาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)
(2) นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัดเทศบาล)
(3) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
(4) นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาฝ่ายอํานวยการ)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจํา ใหแก ลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล ตําแหนง
ภารโรง ตั้งไว 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,027,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของสํานักปลัด
เทศบาล ดังนี้
(1) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(3) พนักงานขับรถยนต์
(4) คนงาน จํานวน 5 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของสํานักปลัดเทศบาล ไดแก
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
(3) พนักงานขับรถยนต์
(4) คนงาน จํานวน 10 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,618,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล คณะกรรมการประเมินผลความ
ชํานาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผูขอรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารและตําแหนงผูมี
ประสบการณ์
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
และเพื่อเปนคาตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้ ฯลฯ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ และคาเบี้ยประชุมอื่นที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท
รายจายนี้ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และแกไขฉบับที่ 2  พ.ศ.2557  
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอื่น 
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 37,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และบุคคลที่มีสิทธิเบิก
ได
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2561 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 16/145

72



ค่าใช้สอย รวม 357,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 97,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางาน
ตําแหนงแมบาน จํานวน 1 อัตรา
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาปรับปรุงระบบ LAN คา
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการ คาจางเหมาดูแลพัฒนาเว็ปไซต์ (website) คาจางเหมา
อื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลดัง
กลาว เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามา
ดูงาน หรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น เชนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการ
มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต
. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สําหรับสถานศึกษาที่อยูในเขต
พื้นที่ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง หรือบุคลากรที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

โครงการปกป้องสถาบันชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
ชาติ โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และคาวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 149
 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชาคมระดมความคิดเห็นการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประชาคมระดมความคิดเห็น
การแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
 ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 107
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมโครงการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 107
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการยุติธรรมชุมชนตําบลหวยทราย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมโครงการยุติธรรมชุมชน ตําบล
หวยทราย โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก คาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 107
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักรักษาไวซึ่งชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์  อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจ เพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวม
กันอยางสมานฉันท์ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันสําคัญ
ของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปนสถาบันของ
ชาติอันเปนศูนย์รวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ โดยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสนับสนุนโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติและใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  คาหนังสือคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 149
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรมผู
บริหารสมาชิกสภาเทศบาลลูกจางประจําและพนักงาน
จาง เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
พาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 152
 ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร
และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 148
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 588,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกลําโพง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบาน
งานครัวแบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด ผงซัก
ฟอก สบู แปรง ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ไขขวง ประแจ แมแรง ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สาย
ไมล์ เพลา เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามัน
หลอลื่น ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 27/145

83



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น สิ่งของที่จัดเปนวัสดุอื่น เชน มิเตอร์
น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิด
แก๊ส ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 495,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล หอกระจา
ยขาว เครื่องกระจายเสียงไรสายทางไกล ลานกีฬาตอตานยาเสพ
ติดประจําหมูบาน กลองวงจรปิดของเทศบาล คาไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแสะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ
บานลานตอง และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาล คาน้ําประปา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิม
พระเกียรติบานลานตอง และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการของเทศบาล
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ คาฝากสงไปรษณีย์ คาบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย์ หรือคาเชาตูไปรษณีย์ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 58,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) เซนเซอร์ APS-C CMOS 
2) ความละเอียด 24.1 ลานพิกเซล
3) เทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF
4) ระบบประมวลผล DIGIC 8 เลือกตําแหนงโฟกัสไดถึง 3,975
 ตําแหนง (ถายภาพแบบ Live View)
5) Creative Assist Creative Filter และ Smooth Skin
6) ฟังก์ชั่นโฟกัสจับดวงตา
อัตโนมัติ (Eye Detection AF) (One Shot & Servo AF - ถาย
ภาพแบบ Live View)
เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากมีความจําเปนตองจัดหาเพื่อใชในงานดานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล โดยตั้งงบประมาณคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัด โดย
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการรางขอบเขต
งาน/กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลหวยทราย ที่ 611/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพโปรเจคเตอร์ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ความละเอียดของภาพ ระดับ XGA
4) 4,000 ANSI Lumens
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสันกลาง ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 169
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 613,000 บาท
งบบุคลากร รวม 471,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 471,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 224,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้
(1) ผูชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบล
หวยทราย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลหวยทราย โดยจายเปนคาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
 ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 151
 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 12
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,163,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,178,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,178,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,601,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น ของกองคลัง ไดแก
(1) นักบริหารงานคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง)
(2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
(3) เจาพนักงานพัสดุ
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามเปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล ไดแก เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงดานพัสดุ โดยคํานวณ ตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ.2562 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง ระดับตน (ผู
อํานวยการกองคลัง) โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 450,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของกอง
คลัง ไดแก
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(2) คนงาน จํานวน 3 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของกองคลัง ไดแก
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(2) คนงาน จํานวน 3 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
 

งบดําเนินงาน รวม 906,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล คณะกรรมการประเมินผลความ
ชํานาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผูขอรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารและตําแหนงผูมี
ประสบการณ์ และเพื่อเปนคาตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได
ตามประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 12,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และบุคคลที่มีสิทธิเบิก
ได
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2561
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
การเงินและบัญชี และงานจัดเก็บรายได จํานวน 4 อัตรา
จายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5)) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคลากรสังกัดกองคลัง ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคลากรสังกัดกองคลัง ที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหขาราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี โดยจายเปนคาคัดสําเนา คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการ
สํารวจ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 161,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นที่นอกเหนือจากการจําแนกประเภทวัสดุ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ คาฝากสงไปรษณีย์ คาบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย์ หรือคาเชาตูไปรษณีย์ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับบุคลากรกอง
คลัง จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
โต๊ะทํางาน ทําดวยไม ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75
 ซม.
เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากมีความจําเปนตองจัดหาเพื่อใชสําหรับบุคลากรกองคลัง โดย
ตั้งงบประมาณคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัด โดยคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางและคณะกรรมการรางขอบเขตงาน/กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหวย
ทราย ที่ 611/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
4) มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 42
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
3. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
5) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
6) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 44
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 47
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินที่
ชํารุดเสียหายของเทศบาล เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถาย
เอกสาร ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียง ที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ
 ใหกลับมาใชงานไดตามปกติ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
    

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:54 หนา : 50/145

106



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,844,900 บาท

งบบุคลากร รวม 966,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 966,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 326,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 591,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
(1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
(2) คนงาน จํานวน 4 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ไดแก
(1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
(2) คนงาน จํานวน 4 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 

งบดําเนินงาน รวม 829,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล คณะกรรมการประเมินผลความ
ชํานาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผูขอรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารและตําแหนงผูมี
ประสบการณ์ และเพื่อเปนคาตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได
ตามประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และบุคคลที่มีสิทธิเบิก
ได
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2561 
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ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 7 อัตรา
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคลากรในสังกัดที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก คา
เอกสารประกอบ การฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 142
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ โดยจายเปนคาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
สถานที่ คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เกาอี้ พัดลมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 143
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก คาเอกสาร
ประกอบ การฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไประเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา ผ.02-6 ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมโครงการฝึกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปนคาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ของที่ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม และคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 153
 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการใหบริการดานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหบริการดานการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยจายเปนคาชุดในการปฏิบัติงานดานการแพทย์
ฉุกเฉิน และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 43 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สิ่งของที่จัดเปน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน หูฟัง เปลหามคนไข เครื่อง
วัดน้ําฝน ปรอทวัดไข สําลี ผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเครื่องแตง
กาย เชน เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย
ตางๆ รองเทา เข็มขัด หมวก เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุดับ
เพลิง เชน วาล์วน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
ระบบ VHF / FM ขนาดกําลังสง 5 วัตต์ ประกอบดวย : ตัว
เครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ปลอกแขน 2 in 1 ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม.
2) แถบเตือนความดันโลหิตสูง เมื่อคาเกินเกณฑ์ 140/90
3) สามารถเก็บคาวัดความดันลาสุดที่ทําการวัดได 30 คา
4) สามารถใชงานกับ Adapter DC 6V , 600 mA หรือ
แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 กอน
เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากมีความจําเปนตองจัดหาเพื่อใชในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล โดยตั้งงบประมาณคาครุภัณฑ์ตามราคา
ในจังหวัด โดยคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะ
กรรมการรางขอบเขตงาน/กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ซื้อ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหวยทราย ที่ 611/2564 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอสันแพง

จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง ตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอสัน
กําแพง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 170
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,726,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,539,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,539,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,042,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น ของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้
(1) นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา)
(2) นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (หัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา)
(3) นักวิชาการศึกษา
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
(1) นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา)
(2) นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (หัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา)
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจ ของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 23,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา
(2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ คาทําป้าย คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคลากรสังกัดกองการศึกษาฯ ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 72,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 6 
(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
4) มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 42
(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 47
(กองการศึกษาฯ)

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ราคา 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กําหนด รายการ
ที่ 62
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,013,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,629,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,629,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 984,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานครูเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับ
เงินอื่น ของกองการศึกษา จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทาง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 502,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจ ของกองการศึกษา ไดแก ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ ของกองการศึกษา ไดแก ผูดูแลเด็ก โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 1,745,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,164,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 อัตรา
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาทําป้าย คาจางเหมา
อื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคลากรสังกัด ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคลากรในสังกัด ที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหขาราชการและพนักงานของเทศบาล
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ เชน คาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาซื้อของรางวัล คาอุปกรณ์ใน
การแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 115
 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเรียนรูนอกหองเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการเรียนรู
นอกหองเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123
 ลําดับที่ 18 
(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการเรียนรูนอกหองเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ
เกียรติฯบานลานตอง

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินโครงการเรียนรูนอก
หองเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ คาอาหาร คา
น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 123
 ลําดับที่ 19  
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันแมแหงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานตามโครงการวันแมแหง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ เชน คาเครื่องเสียง คา
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 121
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)  
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โครงการวันแมแหงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ
บานลานตอง

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานตามโครงการวันแมแหง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง เชน คาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 122
 ลําดับที่ 16  
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการสงเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ เชน คา
เครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ คาอาหาร คา
น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
 พ.ศ.2564 หนา 2 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสงเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ
บานลานตอง

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานตามโครงการวันแมแหง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง เชน คาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3
 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 787,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน
ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแสะ จํานวน 432,975 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแสะ จํานวน 282,975 บาท
2.โครงการคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 93,500 บาท
3.โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแสะ  จํานวน 10,000 บาท
4.โครงการสนับสนุนคาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 10,000 บาท
5.โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 15,000 บาท
6.โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแสะ จํานวน 21,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 76/145

132



เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลานตอง จํานวน 354,025
 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที
เฉลิมพระเกียรติฯ บานลานตอง จํานวน 231,525  บาท
2.โครงการคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลานตอง จํานวน 76,500 บาท
3.โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลานตอง จํานวน 8,000 บาท
4.โครงการสนับสนุนคาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง จํานวน  8,000 บาท
5.โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง จํานวน 12,000 บาท
6.โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บานลาน
ตอง จํานวน 18,000 บาท
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับที่
 1
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 12,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 536,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกลําโพง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 481,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)
(1) คาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแสะ จํานวน  260 วัน เปนเงิน 105,391 บาท
(2) คาอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที
เฉลิมพระเกียรติฯบานลานตอง จํานวน 260 วัน เปนเงิน 86,229
 บาท
(3) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดลานตอง จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 249,106 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงาน
บานงานครัวแบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด ผงซัก
ฟอก สบู แปรง ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สิ่งของที่จัดเปน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน หูฟัง เปลหามคนไข เครื่อง
วัดน้ําฝน ปรอทวัดไข สําลี ผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเปนวัสดุการ
เกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
แสะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติบานลาน
ตอง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 9,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 1 ถัง จํานวน 9,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความ
จุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา 2,000 ลิตร
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
เปนครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 50 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 630,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 630,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลานตอง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
ใหแกโรงเรียนวัดลานตอง ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดลานตอง อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 173
 ลําดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,041,200 บาท

งบบุคลากร รวม 492,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 492,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 372,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) เจาพนักงานสาธารณสุข
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางทั่วไป ของงานสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
(1) คนงาน (งานสาธารณสุข) จํานวน 1 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ของงานสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล ไดแก
(1) คนงาน (งานสาธารณสุข) จํานวน 1 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
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งบดําเนินงาน รวม 304,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คนๆ ละ 5,000 บาท/เดือน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คาดําเนินการจางเหมา
สํารวจขอมูลจํานวนประชากรสัตว์และคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 112
 ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ คาทําป้าย คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ โรคที่เกิดตามฤดูกาล และโรค
อุบัติใหม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ โรคที่
เกิดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม โดยจายเปนคาน้ํายาฆาเชื้อ
โรค น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สารเคมี เคมีภัณฑ์ตางๆ รวมถึง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ คาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนา 2 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจําหมูบาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัคร ปศุสัตว์ประจําหมูบาน โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
 ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 110
 ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา(การป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี โดยจายเปนคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และ
อุปกรณ์ในการฉีด คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 111
 ลําดับที่ 8 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สิ่งของที่จัดเปน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน หูฟัง เปลหามคนไข เครื่อง
วัดน้ําฝน ปรอทวัดไข สําลี ผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 91/145

147



งบลงทุน รวม 85,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย ULV แบบ
สะพาย จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ พรอมหนังสือคูมือการใชงาน
2) กําลังเครื่องยนต์ 5 แรงมา
3) ระบบสตาร์ทระบบจุดระเบิดแบบ
ลานกระตุกคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์
4) ขนาดเม็ดน้ํายานอยกวา 30 ไมครอน
5) หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาเคมีติดภายนอกเครื่อง
6) กําลังลมคอมเพรสเซอร์ มากกวา 680 ลบ.ม./ชั่วโมง
7) อัตราการไหลของน้ํายา ไมนอยกวา 1-6 ลิตร/ชั่วโมง
8) ขนาดถังบรรจุน้ํายา 12 ลิตร
9) ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร
10) น้ําหนักเครื่อง 11.5 กิโลกรัม
11) มีอะไหลเครื่องมือประจําเครื่อง รับประกันเครื่อง 1 ปี
เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่อง
จากมีความจําเปนตองจัดหาเพื่อใชในงานดานสาธารณสุขของ
เทศบาล โดยตั้งงบประมาณคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัด โดย
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการรางขอบเขต
งาน/กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลหวยทราย ที่ 611/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 8 หมูบาน หมูบานละ 20,000
 บาท เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ดังนี้
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
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บา ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี 
หมูที่ 1 บานแมตาด
2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมูที่ 2 บานหนองแสะ
3) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ 
หมูที่ 3 บานลานตอง
4) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมูที่ 4 บานสันเขาแคบกลาง
5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี 
หมูที่ 5 บานหมอ
6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมูที่ 6 บานดอยซิว
7) โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมูที่ 7 บานป่าตึง
8) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 8 บานหวยทราย
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 174
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 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองเงือก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระหนองเงือก เชน คาวัสดุอุปกรณ์การกําจัดวัชพืช คา
พันธุ์พืช ตนไม พันธุ์ไมดอกไมประดับปุ๋ย สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องมือตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,305,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก คาใชจายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวยทราย 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน โดยจายเปนคาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 524,800 บาท

งบบุคลากร รวม 242,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 242,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางตามภารกิจ ของงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด
เทศบาล ดังนี้
(1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันอาหารพื้นเมือง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันอาหารพื้นเมือง โดยจาย
เปนคาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาวัตถุดิบ เงินรางวัลในการแขงขัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก คาเอกสารและคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 133
 ลําดับที่ 2 
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายดําเนินการตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสินคา หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแขง
ขัน คาใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
สถานที่คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 133
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมโครงการอบรมคุณภาพชีวิตผู
พิการและผูดอยโอกาส โดยจายเปนคาเชาสถานที่ คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ของที่ระลึก คาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและคาวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 133
 ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 142,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 142,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานดอยซิว หมูที่ 6

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานป่าตึง หมูที่ 7

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานแมตาด หมูที่ 1

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานลานตอง หมูที่ 3

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 102/145
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานสันขาวแคบกลาง หมูที่  4

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 103/145
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน บานหมอ หมูที่ 5

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 104/145
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บานบานหนองแสะ หมูที่ 2

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 105/145
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บานบานหวยทราย หมูที่ 8

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตาม
โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมู
บาน โดยจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไดแก (คาอะไหล คาแรงซอม คา
สายไฟ คาวัสดุ ฯลฯ) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานหอกระจายขาว
หมูบาน/ชุมชน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 106/145
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โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูการบริหารงานของกลุมคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบานตําบลหวยทราย (กพสม.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานตําบล
หวยทราย ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูการบริหารงาน
ของกลุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานตําบลหวยทราย (กพ
สม.) โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาอาหาร คา
อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา182 ลําดับ
ที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุตําบลหวยทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบลหวยทรายตามโครงการ
สงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุตําบลหวยทราย โดยจายเปนคาใช
จาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  คาบํารุงสถานที่ คาเชา
เครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาเขารูปเลม คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 182
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 107/145
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 2 บานหนอง
แสะ

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 2 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 3 บานลานตอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 3 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 108/145
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 4 บานสันขาว
แคบกลาง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 4 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 5 บานหมอ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 5 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 109/145
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 6 บานดอยซิว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 6 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 7 บานป่าตึง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 7 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 8 บานหวย
ทราย

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 8 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบานหมูที่ 1 บานแมตาด จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน หมูที่ 1 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมพัฒนาสตรีหมูบาน โดยจายเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดิ่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 184
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาคมตานยาเสพติด ตําบลหวยทราย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินงานโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาคมตานยาเสพติด ตําบลหวยทราย โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  
คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนใน
การจัดงาน คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
โล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือ การแขงขัน
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 40 ลําดับ
ที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกีฬา เชน หวง
ยาง ไมตีปิงปอง ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส เชือกกระโดด นาฬิกา
จับเวลา กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกปิงปอง ลูก
แบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติและวันสําคัญทางศาสนา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ ดังนี้ คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน คาใชจายในการตกแตง จัดสถาน
ที่ คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 138
 ลําดับที่ 7 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานประเพณียี่เปง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินโครงการจัดงานประ
เพณียี่เปง เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาโคมไฟประดับ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาขวดน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 137
 ลําดับที่ 3 
(กองการศึกษาฯ)  

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันวิสาขบูชาตําบลหวยทราย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวันวิสาข
บูชาตําบลหวยทราย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน
ในการจัดงาน คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาใชจายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 137
 ลําดับที่ 5 
(กองการศึกษา) 
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โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีสงกรานต์และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เชน คาสถานที่ คา
พิธีการ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีทอง
ถิ่น คาเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงศิลปะพื้นบาน คาจาง
เหมาทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาทําอาหารกลาง
วัน คาตอบแทนวิทยากรภูมิปัญญาทองถิ่น คาตอบแทนวิทยากร
เสวนาภูมิปัญญาทองถิ่น คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุภูมิปัญญา
ทองถิ่น และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 139
 ลําดับที่ 9 
(กองการศึกษาฯ)  

โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษาตําบลหวยทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินโครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษาตําบลหวยทราย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ คาดอกไมตกแตง คาวัสดุ อุปกรณ์ การหลอ
เทียน คาสังฆทาน คาน้ํา คาน้ําแข็ง คาวัสดุอื่นๆ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 138
 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวัน
สําคัญทางศาสนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 185
 ลําดับที่ 2 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการงานไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการมหกรรมงานไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหมประจําปี 2565  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 185
 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันปีใหมเมือง อําเภอสัน
กําแพงและจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันปี
ใหมเมือง อําเภอสันกําแพงและจังหวัดเชียงใหม ประจําปี พ.ศ
.2565
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 187 ลําดับ
ที่ 5 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีสันกําแพง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และของดีสันกําแพง ประจําปี พ.ศ.2565 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 186
 ลําดับที่ 3 
(กองการศึกษาฯ)
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม หมูที่ 8 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 8 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 1 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 189
 ลําดับที่ 12 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 2 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 2 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 40 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 3 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 3 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 41 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 4 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 4 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 13 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 5 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 5 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 41 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 6 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 6 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 42 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม หมูที่ 7 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 7 ตาม
โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนคาใชจาย เชน คา
ตกแตงและจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนา 42 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 1 บานแมตาด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 1 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 2 บานหนองแสะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 2 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 3 บานลานตอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 3 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 4 บานสันเขาแคบกลาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 4 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 5 บานหมอ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 5 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 6 บานดอยซิว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 6 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 7 บานป่าตึง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 7 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง หมูที่ 8 บานหวยทราย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู 8 เพื่อเปนคา
ใชจาย เชน คาวัสดุในการจัดประดับตกแตงและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 190
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการอบรมธรรมสัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
อบรมธรรมสัญจร เพื่อเปนคาใชจาย เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาเครื่องเสียง คา
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 191
 ลําดับที่ 16 
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,897,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,954,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,954,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,792,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนเงินสําหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน
อื่น ของกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง)
(2) วิศวกรโยธา
(3) นายชางโยธา
(4) นายชางเขียนแบบ
(5) เจาพนักงานธุรการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผู
อํานวยการกองชาง) โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางทั่วไป ของกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป ของกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 1,132,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,300 บาท
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 129/145

185



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ขา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และบุคคลที่มีสิทธิเบิก
ได
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2561 

ค่าใช้สอย รวม 629,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางตรวจคามาตรฐานน้ํา จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางตรวจคามาตรฐานน้ํา เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยน้ําเสีย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ของเทศบาล
ตําบลหวยทราย

คาจางออกแบบและรับรองแบบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบและรับรองแบบ คาจางเหมาใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํางานดาน
งานกองชาง จํานวน 4 อัตรา
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม คาเขาปกหนังสือ คาทําป้าย คาจางเหมา
อื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคลากรสังกัดกองชาง ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคลากรสังกัดกองชาง ที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหขาราชการและพนักงานของเทศบาล
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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โครงการซอมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการซอมแซมและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ เชน คาซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คาสํารวจพื้นที่ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตําบลหวยทราย ทั้ง 8 หมู
บาน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 15 ลําดับที่ 14
(กองชาง)

โครงการอบรมถายทอดองค์ความรูการซอมบํารุงระบบประปา
บาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการอบรมถายทอดองค์
ความรูการซอมบํารุงระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําบาดาล เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 31 ลําดับที่ 46
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ
    
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ดอกลําโพง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น สิ่งของที่จัดเปนวัสดุอื่น เชน มิเตอร์
น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิด
แก๊ส ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 1,810,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,810,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 หมูที่ 3 
บานลานตอง

จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 13 หมูที่ 3 บานลานตอง ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 3.00
 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 105.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับที่ 5
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบานนางฉลวย 
มีรส จํานวน 3 ชวง หมูที่ 4 บานสันเขาแคบกลาง

จํานวน 246,700 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนางฉลวย มีรส จํานวน 3 ชวง หมูที่ 4 บาน
สันเขาแคบกลาง ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 165.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 8 ลําดับที่ 6
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบานนางฉันท
นา คํามา หมูที่ 6
บานดอยซิว

จํานวน 72,500 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนางฉันทนา คํามา หมูที่ 6 บานดอยซิว ซึ่ง
มีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 3.00
 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 132.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 10 ลําดับที่ 8
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบานนางฟอง
ไหล บุญทวี ถึงสามแยกบานนางนิ่มนวล มงพลอย หมูที่ 8 บานหวย
ทราย

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนางฟองไหล บุญทวี ถึงสามแยกบานนาง
นิ่มนวล มงพลอย หมูที่ 8 บานหวยทราย ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 3.00
 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 423.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 14 ลําดับที่ 13 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบานนางสุคัน
ธา เสาร์คํานอย หมูที่ 6 บานดอยซิว

จํานวน 56,100 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนางสุคันธา เสาร์คํานอย หมูที่ 6 บานดอย
ซิว ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 2.50
 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 102.50 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 11 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบานนายวิญญู 
ชัยวิรัตน์ หมูที่ 6
บานดอยซิว

จํานวน 75,400 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนายวิญญู ชัยวิรัตน์ หมูที่ 6 บานดอยซิว ซึ่ง
มีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กวาง 2.50
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 137.50 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 12 ลําดับที่ 10
(กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
บานลานตอง - บานแมตาด บานนายดํารงค์ พระจิตรคํา หมูที่ 1 
บานแมตาด

จํานวน 223,900 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานลานตอง - บานแมตาด บานนาย
ดํารงค์ พระจิตรคํา หมูที่ 1 บานแมตาด ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึก 0.30
 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขาง
บานนางสมศรี คําฝัน หมูที่ 2 บานหนองแสะ

จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณขางบานนางสมศรี คําฝัน หมูที่ 2 บานหนอง
แสะ ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 25 ทอน พรอมวางบอพัก คสล. 2
 บอ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 
บานนางศรีเพ็ญ กุนาเงิน ถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู 2 บาน
หนองแสะ

จํานวน 178,400 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 บานนางศรีเพ็ญ กุนาเงิน ถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู 2 บานหนองแสะ ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมวางบอพัก คสล
. 12 บอ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  15:26:55 หนา : 140/145

196



โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 
หมู 7 บานป่าตึง

จํานวน 108,100 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู 7 บานป่าตึง ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 82 ทอน พรอมวางบอพัก คสล. 8
 บอ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 13 ลําดับที่ 11
(กองชาง)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนา
บาน
นายสุกิจ จันทร์ตาเงิน หมูที่ 5 บานหมอ

จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหนาบาน นายสุกิจ จันทร์ตาเงิน หมูที่ 5 บาน
หมอ ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 31 ทอน พรอมวางบอพัก คสล. 3
 บอ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 9 ลําดับที่ 7
(กองชาง)
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนา
บานนายเนตร พลหาญ หมูที่ 7 บานป่าตึง

จํานวน 125,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนายเนตร พลหาญ หมูที่ 7 บานป่า
ตึง ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 24 ทอน พรอมวางบอพัก คสล. 2
 บอ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 13 ลําดับที่ 12
(กองชาง)

โครงการเดินทอประปา (ทอ พีวีซี) 
จุดที่ 1 ซอย 10
จุดที่ 2 วัดลานตองถึงบอบาดาล
จุดที่ 3 ถังกรองน้ํา หมูที่ 3 บานลานตอง

จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการเดินทอประปา (ทอ พีวีซี) จุดที่ 1
 ซอย 10 จุดที่ 2 วัดลานตองถึงบอบาดาล จุดที่ 3 ถังกรองน้ํา หมู
ที่ 3 บานลานตอง ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้
จุดที่ 1 ทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 200
 ม. ทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 176 ม.
จุดที่ 2 ทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 164
 ม.
จุดที่ 3 ทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ภายในถัง
กรอง (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 6 ลําดับที่ 4
(กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดปกติ เชน การปรับปรุงการตอเติมหรือการดัด
แปลงซอมแซม ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อาคารสิ่งกอ
สรางตางๆ และระบบประปาที่เปนทรัพย์สินของเทศบาลตําบล
หวยทราย 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเปนวัสดุการ
เกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์กําจัดวัชพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสู
ผืนป่าและแหลงน้ํา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์กําจัดวัชพืช
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสูผืนป่าและแหลง
น้ํา เชน คาวัสดุอุปกรณ์การกําจัดวัชพืช คาพันธุ์พืช ตนไม พันธุ์ไม
ดอกไมประดับปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่อง
มือตางๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/2 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
4) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 163
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการบริหารจัดการน้ํา ตําบลหวยทราย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมบริหารการใชน้ําชล
ประทาน โซน 2/2 (คลองผาแตกชวงกลาง) ตามโครงการบริหาร
จัดการน้ําตําบลหวยทราย เพื่อจายเปนคาจางแรงงาน คาวัสดุเชื้อ
เพลิง คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 192
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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