คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่กา
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่กา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลแม่กาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่กา จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ดังต่อไปนี้
๑. สถำนกำรณ์คลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ณวันที่ ๓๐มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๙เทศบาลตาบลแม่กามีสถานะการเงิน
ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๘๑,๑๘๙,๗๖๗
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๓๒,๖๓๖,๓๕๔.๔๐ บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม
๓๗,๕๙๔,๓๔๓.๒๙ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน ...........-..........โครงการ
รวม ……………-………… บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจานวน …………-…………… โครงการ
รวม ……………-………… บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง …๓,๙๔๑,๙๓๗.๗๗… บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๘
(๑) รำยรับจริงทั้งสิ้น
๗๒,๑๔๒,๔๖๔.๕๓ บำท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๗,๗๙๗,๒๕๗.๘๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
๑,๘๓๗,๗๕๒.๘๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๒๙๐,๗๖๔.๙๓
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๔๐,๕๘๐,๒๓๖.๑๒
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๐,๒๘๖,๘๙๗ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวม

๒๕,๖๓๘,๓๑๓.๒๖
๙๗,๗๘๐,๗๗๗.๗๙

บำท
บำท
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(๓) รำยจ่ำยจริง
จำนวน
๕๑,๗๑๗,๓๒๙.๔๐ บำท ประกอบด้วย
งบกลาง
๓,๕๐๒,๒๐๙.๓๕ บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว) ๑๙,๓๑๐,๘๓๙.๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
๑๓,๗๐๗,๑๒๕.๔๒ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๙,๔๓๔,๖๗๑.๖๓ บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
๙๑๓,๔๔๖.๐๐
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๔,๘๔๙,๐๓๘.๐๐ บาท
(๔) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๒๕,๖๓๘,๓๑๓.๒๖ บำท
(๕) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่จำนวน

๕,๓๗๗,๗๒๕.๒๖ บำท

3

คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
๒.๑ รำยรับ
รำยรับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี ๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

หมวดภาษีอากร

๗,๗๙๗,๒๕๗.๘๗

๘,๐๖๐,๐๐๐.๐๐

๘,๓๓๗,๓๑๘.๐๐

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

๑,๘๓๗,๗๕๒.๘๐

๑,๕๘๑,๐๘๒.๐๐

๑,๕๘๑,๐๘๒.๐๐

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๒๙๐,๗๖๔.๙๓

๔๓๐,๐๐๐

๔๓๐,๐๐๐

หมวดรายได้จากทุน

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

รำยรับ
รำยได้จัดเก็บเอง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมรำยได้จัดเก็บเอง

๑๑,๒๗๕,๓๓๑.๔๑ ๑๐,๕๗๑,๐๘๒.๐๐ ๑๐,๘๔๘,๔๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

๔๐,๕๘๐,๒๓๖.๑๒

๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๕๘๐,๒๓๖.๑๒

๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๔๕,๙๒๕,๒๑๐.๒๖

๒๔,๔๓๘,๙๑๘.๐๐ ๔๔,๑๖๑,๖๐๐.๐๐

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔๕,๙๒๕,๒๑๐.๒๖

๒๔,๔๓๘,๙๑๘.๐๐ ๔๔,๑๖๑,๖๐๐.๐๐

รวม

๙๗,๗๘๐,๗๗๗.๗๙

๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘๖,๐๐๐,๐๐๐
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
๒.๒ รำยจ่ำย
รำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙

ประมำณกำร
ปี ๒๕๖๐

จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลาง
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้าง
ชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวม

๓,๕๐๒,๒๐๙.๓๕ ๖,๑๔๘,๔๙๕.๐๐ ๒๒,๑๖๙,๗๔๐.๐๐
๑๙,๓๑๐,๘๓๙.๐๐ ๒๔,๐๖๓,๘๒๐.๐๐ ๒๕,๕๖๑,๒๔๐.๐๐
๑๓,๗๐๗,๑๒๕.๔๒ ๑๘,๕๒๔,๙๔๕.๐๐ ๒๒,๑๘๘,๗๒๐.๐๐
๙,๔๓๔๖๗๑.๖๓

๙,๒๒๘,๕๕๓.๐๐

๑๑,๕๙๒,๘๐๐.๐๐

๙๑๓,๔๔๖.๐๐
๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐
๘๕๒,๐๐๐.๐๐
๔,๘๔๙,๐๓๘.๐๐ ๗,๐๒๒,๑๘๗.๐๐ ๓,๖๓๕,๙๐๐.๐๐
๕๑,๗๑๗,๓๒๙.๔๐ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ของเทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ด้ำน
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

ยอดรวม
๒๔,๒๓๗,๗๕๐
๓,๒๐๔,๐๐๐
๕,๖๖๘,๔๙๐
๖,๘๐๓,๗๖๐
๒๐,๒๒๑,๒๖๐
๑,๗๔๐,๐๐๐
๑,๙๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๘๖,๐๐๐,๐๐๐

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๐)
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น

งำน

รวม

งำนบริหำรทั่วไป
๑๕,๙๒๘,๑๔๐
๒,๘๔๘,๓๒๐
๑๓,๐๗๙,๘๒๐
๖,๕๒๘,๗๑๐
๑,๙๓๘,๗๑๐
๒,๔๐๐,๐๐๐
๑,๓๕๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๑๖๕,๑๐๐
๑๖๕,๑๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๒,๖๓๓,๙๕๐

งำนบริหำรงำนคลัง
๐
๐
๐
๑,๓๙๒,๐๐๐
๐
๙๖๐,๐๐๐
๓๓๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๑๑,๘๐๐
๒๑๑,๘๐๐
๐
๐
๑,๖๐๓,๘๐๐

รวม
๑๕,๙๒๘,๑๔๐
๒,๘๔๘,๓๒๐
๑๓,๐๗๙,๘๒๐

๗,๙๒๐,๗๑๐
๑,๙๓๘,๗๑๐
๓,๓๖๐,๐๐๐
๑,๖๘๒,๐๐๐
๙๔๐,๐๐๐
๓๗๖,๙๐๐
๓๗๖,๙๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๔,๒๓๗,๗๕๐
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบ
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น

งำน

รวม

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
(รหัสบัญชี ๐๐๑๒๐)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
๑,๘๒๘,๐๐๐
๑,๖๖๔,๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓,๒๐๔,๐๐๐

รวม
๑,๘๒๘,๐๐๐
๑,๖๖๔,๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓,๒๐๔,๐๐๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนกำรศึกษำ(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๐ )
งบ

งำน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ

๑,๘๑๗,๔๖๐

รวม

๑,๘๑๗,๔๖๐

งำนศึกษำไม่
กำหนดระดับ

รวม
๑,๘๑๗,๔๖๐

๑,๐๗๓,๔๒๐
๑,๐๙๗,๖๑๐

๘๐,๐๐๐ ๑,๑๕๓,๔๒๐
๑,๐๙๗,๖๑๐

๑,๖๐๐,๐๐๐
๓,๗๗๑,๐๓๐

๑,๖๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๕,๖๖๘,๔๙๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนสำธำรณสุข(รหัสบัญชี ๐๐๒๒๐)
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำน

รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
๓,๖๔๓,๐๐๐
๓,๖๔๓,๐๐๐
๒,๘๘๐,๔๖๐
๓๔๕,๔๖๐
๑,๖๗๐,๐๐๐
๘๖๕,๐๐๐
๑๐๐,๓๐๐
๑๐๐,๓๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๖,๘๐๓,๗๖๐

รวม
๓,๖๔๓,๐๐๐
๓,๖๔๓,๐๐๐
๒,๘๘๐,๔๖๐
๓๔๕,๔๖๐
๑,๖๗๐,๐๐๐
๘๖๕,๐๐๐
๑๐๐,๓๐๐
๑๐๐,๓๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๖,๘๐๓,๗๖๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๔๐)
งบ
งำน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
๔,๑๗๒,๖๔๐
๔,๑๗๒,๖๔๐
๒,๙๔๓,๑๒๐
๕๘๐,๑๒๐
๑,๖๓๐,๐๐๐
๗๓๓,๐๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๐
๑,๘๓๕,๙๐๐
๑,๘๓๕,๙๐๐
๙,๓๘๔,๑๖๐

งำนไฟฟ้ำและถนน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๐
๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๐
๐
๖๙๐,๐๐๐
๐
๖๙๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๖๙๐,๐๐๐

รวม
๔,๑๗๒,๖๔๐
๔,๑๗๒,๖๔๐
๓,๖๓๓,๑๒๐
๐
๒,๓๒๐,๐๐๐
๗๓๓,๐๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑,๘๓๕,๙๐๐
๑,๘๓๕,๙๐๐
๒๐,๒๒๑,๒๖๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๕๐)
งบ
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำน

รวม

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
๑,๗๒๐,๐๐๐
๑,๗๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐

รวม
๑,๗๒๐,๐๐๐
๑,๗๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (รหัสบัญชี๐๐๒๖๐)
งบ

งำน

งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
รวม

๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๕,๐๐๐
๑,๒๐๕,๐๐๐
๑,๒๐๕,๐๐๐

งำนวิชำกำรวำงแผนและ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวม
๑,๙๒๕,๐๐๐
๑,๙๒๕,๐๐๐
๑,๙๒๕,๐๐๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนกำรเกษตร (รหัสบัญชี๐๐๓๒๐)
งบ
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย

งำน
รวม

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

รวม

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐

รวม

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

แผนงำนงบกลำง (รหัสบัญชี๐๐๔๑๐)
งบ
งบกลำง
งบกลาง

งำน
รวม

๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
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เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำจังหวัดพะเยำ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่กา และของนายอาเภอเมืองพะเยา ตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่
๒๙๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ตุลาคม๒๕๕๘
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐,๐๐๐บาท
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น๘๖,๐๐๐,๐๐๐บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้ำน
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

ยอดรวม
๒๔,๒๓๗,๗๕๐
๓,๒๐๔,๐๐๐
๕,๖๖๘,๔๙๐
๖,๘๐๓,๗๖๐
๒๐,๒๒๑,๒๖๐
๑,๗๔๐,๐๐๐
๑,๙๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๘๖,๐๐๐,๐๐๐
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ข้อ๕ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ๖ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)
(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่กา
เห็นชอบ

15

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำอำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
รำยรับจริง
รำยกำร
หมวดภำษีอำกร
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒) ภาษีบารุงท้องที่
๓)
๔)

ภาษีป้าย.
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภำษีอำกร
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
๔) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๔,๔๔๕,๗๙๒.๗๕
๑๘๓,๓๑๒.๙๕

๕,๓๒๙,๑๕๐.๖๔
๓๒๘,๓๖๕.๑๕

๗,๐๓๘,๖๖๒.๕๗
๒๓๙,๙๖๔.๓๐

๗,๔๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐

๓๖๗,๕๘๘.๐๐
๔๐,๗๙๐.๐๐
๕,๐๓๗,๔๘๓.๗๐

๓๙๕,๑๑๓.๐๐
๔๔,๕๔๘.๐๐
๖,๐๙๗,๑๗๖.๗๙

๔๘๐,๒๓๑.๐๐
๓๘,๔๐๐.๐๐
๗,๗๙๗,๒๕๗.๘๗

๓๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘,๐๖๐,๐๐๐

๕,๕๗๗.๕๐
๐.๐๐
๖๔๑,๐๔๐.๐๐
๐.๐๐

๗,๖๘๒.๔๐
๑๘๕,๘๑๙.๐๐
๐.๐๐
๕,๙๕๐.๐๐

๗,๗๐๑.๘๐
๐.๐๐
๗๒๒,๓๘๐.๐๐
๒๑๕,๗๕๐.๐๐

๘,๐๐๐
๐.๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
๓.๗๕%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

ปี ๒๕๖๐

๗,๖๗๗,๓๑๘
๒๘๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘,๓๓๗,๓๑๘
๘,๐๐๐
๐.๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
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รายรับจริง
รำยกำร
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตาราง
เมตร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๖๑,๙๒๐..๐๐

๕๔,๕๖๐.๐๐

๖๖,๕๖๐.๐๐

๑,๒๒๐.๐๐.๐๐

๒,๓๖๐.๐๐

๑,๑๖๐.๐๐

๒๐,๑๖๐.๐๐
๐.๐๐
๖๔๑,๐๔๐
๒๒๘,๕๕๐.๐๐
๑๒๐,๗๗๖.๐๐
๒๔๓,๒๒๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๔,๖๐๐.๐๐
๑๑๘,๖๒๐.๐๐
๙๓.๐๐
๓,๐๔๐.๐๐

๒๑,๙๙๐.๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๗๒๗,๗๓๐.๐๐
๐.๐๐
๒๒๕,๔๕๐.๐๐ ๒๒๙,๔๐๐.๐๐
๑๗๗,๑๖๘.๐๐ ๑๘๑,๒๑๐.๐๐
๒๓๔,๔๗๐.๐๐ ๒๙๒,๐๔๐.๐๐
๗,๕๔๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑๘๐.๐๐
๑,๔๒๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐
๗๘,๐๖๖.๐๐
๒๕๕.๐๐
๖,๒๔๐.๐๐

ประมาณการ
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
(%)
๕๕,๐๐๐ ๐.๐๐%
๕๕,๐๐๐
๒,๐๐๐ ๐.๐๐%

๒,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๐
๐
๒๐๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๑๕,๐๐๐
๐
๐
๒๐๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๐
๒๐๕,๕๘๒
๐
๑,๕๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๐.๐๐
๒๐๕,๕๘๒
๐
๑,๕๐๐
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รำยรับจริง
รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
๑,๔๕๑,๘๑๖.๕๐ ๑,๖๖๑,๐๑๙.๔๐
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) ดอกเบี้ย
๘๐๗,๔๖๓.๓๘ ๖๑๗,๕๗๕.๐๐
๒) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
๐.๐๐
๓,๕๓๔.๒๐
๓) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
๐.๐๐
๓,๕๓๔.๒๐
๐.๐๐ ๖๒๔,๕๔๓.๔๓
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้
๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒) ค่าขายแบบแปลน
๒๗๑,๕๐๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๓) ค่าเขียนแบบแปลน
๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๔) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๑๖๓,๐๑๗.๑๙ ๒๘๙,๘๐๑.๐๐
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๔๓๔,๕๑๗.๑๙ ๗๗๔,๘๐๑.๐๐

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
(%)

๑,๘๓๗,๗๕๒.๘๐ ๑,๕๘๑,๐๘๒

๐.๐๐% ๑,๕๘๑,๐๘๒

๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑

๕๐๐,๐๐๐
๐
๐
๕๐๐,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๕๐๐,๐๐๐
.๐.๐๐
.๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๐.๐๐
๑๙๖,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๙๔,๒๖๔.๙๓
๒๙๐,๗๖๔.๙๓

๐
๒๐๐,๐๐๐
๐
๒๓๐,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๐
๒๐๐,๐๐๐
๐
๒๓๐,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐
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รำยรับจริง
รำยกำร
หมวดภำษีจัดสรร
ประเภทรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผน ฯ
๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ
๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
๕) ภาษีสุรา
๖) ภาษีสรรพสามิต
๗) ค่าภาคหลวงแร่
๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
๙) ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม ตาม
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภำษีจัดสรร

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๐.๐๐
๑๗,๗๕๗,๐๓๐.๔๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๖๘๑,๑๖๙.๔๘
๘,๐๔๗,๙๘๖.๙๗
๒๔๖,๐๔๘.๓๖
๓๒๕,๒๗๖.๐๕
๙,๓๒๔,๐๖๕

๐.๐๐
๗๐๖,๙๘๖.๔๐
๙,๑๗๑,๔๒๓.๔๕
๕๓๗,๑๐๘.๙๙
๔,๔๐๗,๒๙๕.๔๕
๕,๙๙๔,๗๙๕.๓๓
๔๖๙,๓๖๐.๖๘
๓๓๘,๑๔๕.๔๘
๖,๗๗๗,๔๐๙.๐๐

๑,๗๘๖,๒๓๑.๖๕
๙,๐๘๗,๔๗๒.๑๐
๘,๖๒๙,๔๑๑.๒๑
๓๗๑,๑๒๔.๘๓
๔,๗๒๗,๘๘๓.๘๓
๘,๑๔๐,๕๒๔.๖๐
๔๖๕,๐๓๙.๑๕
๒๔๕,๙๑๓.๗๕
๗,๑๒๕,๖๓๕.๐๐

๓๙,๓๘๑,๕๗๖.๓๔

๒๘,๔๐๒,๕๒๔.๗๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
(%)

๔๑๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๕๘๐,๒๓๖.๑๒ ๓๐,๙๙๐,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

๔๑๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๙๙๐,๐๐๐
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รำยรับจริง
รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการ ๒๔,๒๒๐,๖๐๖.๐๐
อื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหุนทั่วไป)
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๔,๒๒๐,๖๐๖.๐๐
รวมทุกหมวด ๗๑,๓๓๓,๔๖๓.๑๑

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖๐

๒๕,๑๒๑,๖๒๘.๐๐

๒๔,๐๑๐,๑๗๗.๐๐

๒๔,๔๓๘,๙๑๘ ๘๐.๗๐%

๔๔,,๑๖๑,๖๐๐

๒๕,๑๒๑,๖๒๘.๐๐
๖๒,๖๘๑,๗๙๓.๔๐

๒๔,๐๑๐,๑๗๗.๐๐
๗๕,๘๖๕,๗๔๔.๕๓

๒๔,๔๓๘,๙๑๘
๖๖,๐๐๐,๐๐๐

๔๔,,๑๖๑,๖๐๐
๘๖,๐๐๐,๐๐๐

20

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐,๐๐๐บำท แยกเป็น
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง

รวม

๘,๓๓๗,๓๑๘ บำท

๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน ๗,๖๗๗,๓๑๘ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้
ถูกต้องตามกฎหมายและภาษีจากมหาวิทยาลัยพะเยาและคาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น
๒) ภาษีบารุงท้องที่
จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
๓) ภาษีป้าย
จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
๔) อากรการฆ่าสัตว์
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รวม ๑,๕๘๑,๐๘๒ บำท
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จานวน ๘,๐๐๐
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายที่เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
คาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น
๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๔) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จานวน
๕๕,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๕) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสาร
หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
จานวน ๒,๐๐๐
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนสถิตของผู้รับบริการทางทะเบียนราษฎร
๗) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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๘) ค่าปรับผิดสัญญา
จานวน ๗๒,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๙) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน
๒๐๐ตารางเมตร
จานวน ๒,๐๐๐
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน ๒๐๕,๕๘๒ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๑) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๒) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน ๑,๕๐๐
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวม ๕๐๐,๐๐๐ บำท
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
๔๓๐,๐๐๐ บำท
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ค่าขายแบบแปลน
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐานลดลง
๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

22

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
รวม ๓๐,๙๙๐,๐๐๐บำท
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒) ภาษีสุรา
จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๓) ภาษีสรรพสามิต
จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๔) ค่าภาคหลวงแร่
จานวน ๒๘๐,๐๐๐
บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๕) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน ๒๕๐,๐๐๐
บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๖) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
จานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๘) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๔๔,๑๖๑,๖๐๐บำท

ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป หรือเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
๔๔,๑๖๑,๖๐๐บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและได้รับการจัดสรรจริง ตามหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒ / ว ๔๐๗๒ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
เทศบำลตำบลแม่กำอำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
รำยจ่ำยจริง
รำยกำร
ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๕๙
(%)
ปี ๒๕๖๐

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)
๑) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
๔๕๒,๔๐๐.๐๐ ๖๐๔,๘๐๐.๐๐
๖๖๕,๒๘๐
๒) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
๘๖,๔๐๐.๐๐ ๑๗๒,๘๐๐.๐๐ ๒๐๗,๓๖๐.๐๐
๕) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
๓๘๕,๘๐๐.๐๐ ๑,๑๖๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ๙๒๔,๖๐๐.๐๐ ๒,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๘๗,๘๔๐.๐๐

๗๒๕,๗๖๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๐๗,๓๖๐
๑,๕๕๕,๒๐๐
๒,๘๔๘,๓๒๐

๐.๐๐%
๗๒๕,๗๖๐
๐.๐๐%
๑๘๐,๐๐๐
๐.๐๐%
๑๘๐,๐๐๐
๐.๐๐%
๒๐๗,๓๖๐
๐.๐๐% ๑,๕๕๕,๒๐๐
๐.๐๐% ๒,๘๔๘,๓๒๐
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รำยกำร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๔) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
๖) ประเภทเงินอื่น ๆ
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวมงบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.
๒) ประเภทค่าเบี้ยประชุม
๓) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
๔) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ปี ๒๕๕๖
๑,๓๒๓,๙๐๔.๐๐
๘๑,๗๘๙.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐
๘๑๐,๑๕๓.๐๐
๓๗๘,๑๗๘.๐๐
๐.๐๐
๒,๖๐๘,๐๒๔.๐๐
๓,๕๓๒,๖๒๔.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๔,๐๐๖,๓๓๘.๐๐ ๔,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ ๗,๗๙๗,๗๕๐
๑๒๐,๓๒๐.๐๐
๑๒,๙๕๕.๐๐
๗,๐๐๐
๑๔๖,๘๘๗.๐๐
๑๗๖,๔๐๐.๐๐
๔๙๕,๙๐๐
๑,๖๙๖,๒๑๐.๐๐ ๒,๙๕๑,๙๒๐.๐๐ ๔,๑๙๕,๓๒๐
๖๔๘,๗๐๐.๐๐
๒๕๔,๐๓๑.๐๐
๔๔๘,๘๑๐
๒๘,๖๘๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๖,๖๔๗,๑๓๕.๐๐ ๘,๐๓๗,๓๐๖.๐๐ ๑๒,๙๔๔,๗๘๐
๘,๙๒๑,๑๓๕.๐๐ ๑๐,๘๒๕,๑๔๖.๐๐ ๑๕,๗๙๓,๑๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)

ปี ๒๕๖๐

๐.๐๓
๒.๔๓
๐.๐๖
-๐.๐๒
-๐.๑๕

๘,๐๓๗,๓๖๐
๒๔,๐๐๐
๕๒๖,๘๐๐
๔,๑๐๘,๙๒๐
๓๘๒,๗๔๐
๐
๐.๐๑ ๑๓,๐๗๙,๘๒๐
๐.๐๑ ๑๕,๙๒๘,๑๔๐

๕๑๐,๔๖๕.๐๐

๖๖,๓๓๐.๐๐

๕๘๑,๗๐๘.๐๐

๗๑๒,๘๔๕

๐.๐๐
๑๙,๘๐๐.๐๐

๐.๐๐
๙๘,๐๘๐.๐๐

๑,๘๑๒.๐๐
๑๗,๒๒๐.๐๐

๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๐.๐๐

๑๐๗,๘๕๐.๐๐
๒๓,๔๖๖.๐๐

๒๖๙,๑๕๐.๐๐
๓๖,๘๖๓.๐๐

๓๒๒,๐๓๐.๐๐
๕๒,๕๗๕.๐๐

๓๑๙,๔๐๐
๘๐,๐๐๐

๐.๒๑

๐.๘๙
๐.๐๐
๐.๐๐

๑,๓๕๐,๗๑๐
๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๘๘,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
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รำยกำร
๖) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่ำตอบแทน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่ำวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๔) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
๕) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๖) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปี ๒๕๕๖
๒๕๑,๗๑๒.๐๐
๙๑๓,๒๙๓.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗
๙๑,๒๓๙.๐๐
๕๖๑,๖๖๒.๐๐

ปี ๒๕๕๘
๐.๐๐
๙๗๕,๓๔๕.๐๐

๔๖๘,๘๘๒.๖๑
๖๘๓,๑๗๔.๐๐
๓๗๙,๐๓๑.๐๐

๔๒๔,๗๔๒.๒๖
๕๓,๙๙๕.๐๐
๑,๗๔๑,๖๒๖.๐๐

๗๖๓,๔๑๒.๐๖
๔๓,๐๔๗.๐๐
๑,๑๔๑,๘๗๘.๐๐

๑,๘๘๔,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑,๘๔๖,๘๘๓.

๑๔๘,๖๙๗.๔๔
๑,๖๗๙,๗๘๕.๐๕

๔๖๘,๗๘๖.๒๔
๒,๖๘๙,๑๔๙.๕๐

๑๙๓,๓๒๘.๓๑
๒,๑๔๑,๖๖๕.๓๗

๓๕๐,๐๐๐
๔,๑๐๐,๘๘๓

-๐.๗๕
-๐.๗๑

๒๐๐,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐

๒๗๘,๒๖๐.๐๐
๐.๐๐
๑๓,๕๘๖.๐๐
๐.๐๐
๑๒๑,๒๘๖.๐๐
๗๑๑,๖๐๐

๔๕๓,๒๙๓.๖๐
๓,๑๑๘.๐๐
๕๘,๘๒๐.๐๐
๑๒,๔๔๐.๐๐
๕,๗๓๐.๐๐
๕๖๙,๘๗๙.๐๐

๔๐๗,๔๕๐.๐๐
๓๔,๗๑๗.๐๐
๑๐๙,๘๑๐.๐๐
๗,๕๓๐.๐๐
๑๔๖,๘๖๘.๐๐
๕๖๘,๙๒๐.๐๐

๕๙๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

-๐.๖๙
-๐.๕๐
-๐.๑๕
๐.๐๐
-๐.๒๐
-๐.๑๗

๓๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙
๐
๑,๒๓๒,๒๔๕

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)
๐.๓๖
๑.๖๘
๐.๑๔
-๐.๒๙

ปี ๒๕๖๐
๐
๑,๙๓๘,๗๑๐
๗๐๒,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑,๔๒๘,๐๐๐
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รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๙,๙๘๐.๐๐
๐.๐๐
๒๑๑,๓๗๕.๐๐
๔,๔๕๐.๐๐

รำยกำร
ปี ๒๕๕๖
๗) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๐.๐๐
๘) ประเภทวัสดุเกษตร
๐.๐๐
๙) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๐) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
๐.๐๐
๑๑) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๑๓๒,๖๓๐.๐๐
๑๒) ประเภทวัสดุอื่น
๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ ๑,๒๗๔,๓๖๒.๐๐ ๑,๓๓๙,๐๘๕.๖๐
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๑) ประเภทค่าไฟฟ้า
๓๘๗,๔๓๘.๒๕ ๕๔๗,๔๘๘.๒๕
๒) ประเภทค่าน้าประปา
๐
๐
๓) ประเภทค่าโทรศัพท์
๖๑,๐๙๖.๒๖ ๑๘๓,๒๑๒.๗๔
รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค ๔๔๘,๕๓๔.๕๑ ๗๓๐,๗๐๐.๙๙
รวมงบดำเนินงำน ๔,๓๑๕,๙๗๔.๕๖ ๕,๓๒๐,๕๙๘.๐๙

ปี ๒๕๕๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๑๔๔,๕๖๐.๐๐
๓,๖๒๐.๐๐

ปี ๒๕๕๙
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๒๙
๐.๐๐
-๒.๑๓
-๑.๓๓

๑,๔๒๓,๔๗๕.๐๐

๒,๐๑๕,๐๐๐

-๐.๔๙

๑,๓๕๐,๐๐๐

๖๐๕,๕๙๙.๙๐
๐
๑๘๖,๘๓๙.๕๓
๗๙๒,๔๓๙.๔๓

๖๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๕๐
-๐.๐๕
๐.๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐

๕,๓๓๒,๙๒๔.๘๐

๘,๑๘๘,๑๒๘

-๐.๒๕

๖,๕๒๘,๗๑๐

ปี ๒๕๖๐
๐
๐
๗๐,๐๐๐
๐
๘๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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รำยกำร
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๔) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๕) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๖) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
๗) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๘) ครุภัณฑ์เกษตร
๙) ครุภัณฑ์อื่น
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
๑) ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมงบลงทุน

ปี ๒๕๕๖

๖๘,๐๐๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๑๒๓,๖๐๐.๐๐

๖๔๙,๑๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๙,๒๐๐
๔,๙๙๐.๐๐

๗๔,๗๘๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๑,๔๐๐.๐๐
๘๖๙,๖๙๐.๐๐

๖๘,๐๐๐.๐๐

๙,๘๐๐.๐๐
๒๑๘,๑๘๐.๐๐

๐
๐
๑,๖๗๗,๑๗๐

๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๐
๓๒๕,๔๐๐.๐๐ ๑,๙๖๙,๖๙๐.๐๐

ปี ๒๕๕๙

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

๑๔๕,๕๐๐
๐
๙๐,๐๐๐
๐
๘,๐๐๐
๔๙๔,๐๐๐
๒๕๓,๗๐๐
๐
๖๓,๐๐๐
๑,๐๕๔,๒๐๐

๑๓.๔๗
๐.๐๐
-๑๐๐
๐.๐๐
-๑๐๐
-๑๐๐
-๑๐๐
๐.๐๐
-๑๐๐

๑,๓๔๖,๘๔๐-

-๑๐๐

๒,๔๐๑,๐๔๐

ปี ๒๕๖๐
๑๖๕,๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๖๕,๑๐๐
๐
๑๖๕,๑๐๐
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ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
๑) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
๑,๔๐๕
๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
๑,๔๐๕
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
๑,๔๐๕
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
รวมงำนบริหำรทั่วไป ๗,๙๑๘,๐๐๓.๕๖ ๑๔,๔๕๙,๙๑๓.๐๙ ๑๘,๑๒๕,๓๖๐.๘๐ ๒๖,๓๙๔,๒๖๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
๐.๐๐

ปี ๒๕๖๐

๑๒,๐๐๐

๐.๐๐
๑๒,๐๐๐
๐.๐๐
๑๒,๐๐๐
-๐.๑๗ ๒๒,๖๓๓,๙๕๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

งำนบริหำรกำรคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๕๗๐,๓๔๙.๐๐ ๑,๗๑๒,๐๔๘.๐๐ ๑,๖๙๒,๙๔๓.๐๐
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๘๙,๕๓๔..๐๐
๕๙,๖๔๗.๐๐
๐
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๐.๐๐
๕๑,๑๐๐.๐๐ ๑๓๔,๔๐๐.๐๐
๔) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๓๘๘,๗๔๐.๐๐ ๕๘๕,๐๔๕.๐๐ ๘๐๗,๓๒๐.๐๐
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
๙๓,๔๘๐.๐๐ ๒๖๖,๕๑๕.๐๐ ๑๒๙,๖๐๔.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ๑,๑๓๙,๑๐๓.๐๐ ๒,๖๗๔,๓๕๕.๐๐ ๒,๗๖๔,๒๖๗.๐๐
รวมงบบุคลำกร ๑,๑๓๙,๑๐๓.๐๐ ๒,๖๗๔,๓๕๕.๐๐ ๒,๗๖๔,๒๖๗.๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕๙

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐%
๐%
๐%
๐%
๐%
๐%
๐%

ปี ๒๕๖๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
(%)

งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่าตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
๒๐๓,๗๗๖.๐๐
๐.๐๐ ๑๗๗,๓๐๐.๐๐
๐
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๐.๐๐ ๑๙}๑๔๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๑๗,๑๐๐.๐๐ ๓๕,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐
๐
๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๑๑,๑๘๘.๐๐ ๑๗,๗๕๖.๐๐
๙,๗๓๐.๐๐
๐
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
๔๓,๒๗๒.๐๐
๕,๐๘๐.๐๐
๐
๐
รวมค่ำตอบแทน ๒๗๕,๓๓๖.๐๐ ๗๗,๕๗๖.๐๐ ๑๙๙,๐๓๐.๐๐
๐
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒๑,๙๐๘.๕๕ ๙๘,๙๕๓.๔๐ ๑๓๘,๘๙๘.๕๘ ๓๓๕,๐๐๐
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
๑๒,๐๐๐.๐๐
๐
๐
๐
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๖๓,๖๑๙.๐๐ ๓๒๗,๔๐๒.๐๐ ๖๕๑,๙๘๙.๐๐ ๙๒๐,๙๔๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
๕,๗๕๐.๐๐ ๑๐,๖๐๐.๐๐ ๑๗,๗๖๘.๓๘
๔๐,๐๐๐
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๑๐๓,๒๗๗.๕๕ ๔๓๖,๙๕๕.๔๐ ๘๐๘,๖๕๕.๙๖ ๑,๒๙๕,๙๔๐

ปี ๒๕๖๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

-๐.๗๖
๐

๑๙๐,๐๐๐
๐
๗๐๐,๐๐๐

-๐.๓๒
๐.๔๓
-๐.๓๕

๗๐,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐
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รำยกำร
หมวดค่ำวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๒) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๓) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๔) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๕) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๖) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๗) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๑) ประเภทค่าไฟฟ้า
๒) ประเภทค่าไปรษณีย์

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

๘๓,๙๘๔.๘๐ ๑๘๔,๒๓๑.๑๕
๐.๐๐
๓,๗๘๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๖๙,๑๗๖.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๕,๑๕๐.๐๐ ๘๖,๖๙๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ ๑๐๙,๑๓๔.๘๐ ๓๔๓,๘๒๒.๑๕

ปี ๒๕๕๘
๒๑๕,๗๘๕.๒๐
๔,๙๘๔.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๘,๑๓๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๙,๘๙๐.๐๐
๓๙๘,๗๘๙.๒๐

ปี ๒๕๕๙
๒๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๔๗๕,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐
๔๖,๑๖๒.๐๐ ๗๗,๘๐๐.๐๐
๖๗,๓๔๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๔๖,๓๓๖ ๗๗,๘๐๐.๐๐
๖๗,๓๔๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๕๓๓,๙๑๐.๓๕ ๙๓๖,๒๑๓.๕๕ ๑,๔๗๓,๘๑๕.๑๖ ๒,๐๘๐,๙๔๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
-๐.๔๗
๐.๐๐
-๐.๒๕
๐.๐๐
-๐.๖๗
๐.๐๐
-๐.๒๕
-๐.๔๓

ปี ๒๕๖๐
๑๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๐
๖๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๓๒,๐๐๐

๐.๐๐
๐
๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
-๒.๑๐ ๑๐๐,๐๐๐
-๐.๔๙ ๑,๓๙๒,๐๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๔) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงำนบริหำรงำนคลัง
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๙๔,๔๖๐
๑๓๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๔๔,๓๑๐ ๑,๐๒๘,๐๐๐
๘๐,๒๐๐
๘๐,๒๐๐
๒๔๔,๓๑๐ ๑,๐๒๘,๐๐๐
๘๐,๒๐๐
๘๐,๒๐๐
๗๔๕,๙๓๕ ๒,๒๒๓,๐๐๐ ๑,๕๗๙,๓๐๐ ๑,๕๗๙,๓๐๐
๑๓,๗๒๓,๗๒๒ ๑๘,๑๑๘,๘๘๕ ๒๔,๓๔๙,๒๓๒ ๒๔,๓๔๙,๒๓๒

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖๐

๐.๐๐
๑๖๓,๐๐๐๐.๐๐
๑๒,๘๐๐
๐.๐๐
๒๖,๐๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐๐.๖๒
๒๑๑,๘๐๐๐.๖๒
๒๑๑,๘๐๐๐.๐๒ ๑,๖๐๓,๘๐๐
๐.๐๐ ๒๔,๒๓๗,๗๕๐
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รำยกำร
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๒) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
๓) ประเภทวัสดุอื่น ๆ
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดำเนินงำน

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๓๑๕,๐๐๐

๑๐๐% ๑,๓๔๔,๐๐๐
๔๒๘.๒๕
๓๒๐,๐๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑๕,๐๐๐

๑,๖๖๔,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๑๕,๐๐๐
๓๑๕,๐๐๐

๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
-๔๗.๙๔

๕๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๖๖.๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐
๑,๘๒๘,๐๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๒) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๓) ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง
๔) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕๙

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมงบงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๖๔๔,๐๐๐
๖๔๔,๐๐๐
๙๕๙,๐๐๐

งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น

๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%

ปี ๒๕๖๐

๖๘,๐๐๐
๘๖,๐๐๐
๓๑๒,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐
๕๓๖,๐๐๐

๑๐๐% ๘๔๐,๐๐๐
๐.๒๓ ๘๔๐,๐๐๐
๐.๒๓ ๘๔๐,๐๐๐
๐.๗๐ ๓,๒๐๔,๐๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
๔๒,๒๐๐.๐๐ ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมค่ำใช้สอย ๔๒,๒๐๐.๐๐ ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๔๒,๒๐๐.๐๐ ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑,๒๙๘,๐๐๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง
๐.๐๐
๐.๐๐ ๗๘๓,๐๐๐
๔) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมค่ำครุภัณฑ์
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑,๓๘๑,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙

๒๐,๔๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

-๑๐๐%

๒๐,๔๐๐
๒๐,๔๐๐

ปี ๒๕๖๐

๐
๐
๐

๒๒,๘๐๐
๐

-๑๐๐%

๐
๐

๒๙๘,๐๐๐
๓๒๐,๘๐๐

-๑๐๐%
-๑๐๐%

๐
๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๒๗๑,๐๐๐.๐๐
สาธารณภัย
รวมงบค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๒๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน
๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๓๘๑,๐๐๐
๕๙๑,๘๐๐
งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐ ๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐ ๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐ ๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ๔๒,๒๐๐.๐๐ ๗๒๒,๘๓๖.๐๐ ๒,๓๘๑,๒๑๑.๐๐
๖๑๒,๒๐๐
รวมงบแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ๔๒,๒๐๐.๐๐ ๗๒๒,๘๓๖.๐๐ ๒,๓๘๑,๒๑๑.๐๐ ๑,๕๗๑,๒๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖๐

-๑๐๐%

๐

-๑๐๐%

๐
๐

๐%
๐
๐%
๐
๐%
๐
๐.๐๐
๐
๐.๕๑ ๓,๒๐๔,๐๐๐
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รำยกำร
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๒) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๓) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวมงบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕๙

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๐
๐
๐
๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

ปี ๒๕๖๐

๑๐๐% ๑,๑๗๙,๗๘๐
๑๐๐% ๕๘๖,๕๖๐
๑๐๐%
๕๑,๑๒๐
๑๐๐% ๑,๘๑๗,๔๖๐
๑๐๐% ๑,๘๑๗,๔๖๐
-๑๐๐%

๐

๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๙๙ ๑,๘๑๗,๔๖๐
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รำยกำร
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่ำวัสดุ
๑) วัสดุงานบ้านงานครัว
๒) ประเภทอาหารเสริม (นม)
รวมหมวดค่ำวัสดุ
รวมงบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

๐.๐๐
๕๑,๘๘๒.๐๐
๖๒,๗๑๒.๐๐
๑๑๔,๕๙๔.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๒๓๗,๐๖๘.๐๐
๒๓๗,๐๖๘.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๗๕๗,๖๔๐.๐๐
๗๕๗,๖๔๐.๐๐
๗๕๗,๖๔๐.๐๐
๘๗๒,๒๓๔.๐๐

ปี ๒๕๕๘

๐
๐
๓๔๖,๙๑๐
๓๖๔,๙๑๐

๑๐๐%
๑๒๐,๐๐๐
๐%
๐
๐.๒๖
๙๕๓,๔๒๐
๐.๓๘ ๑,๐๗๓,๔๒๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ ๑,๐๒๓,๙๐๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ ๑,๐๒๓,๙๐๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ ๑,๐๒๓,๙๐๐

๑๐๐%
๑๐๐,๐๐๐
-๐.๐๓
๙๙๗,๖๑๐
๗.๒๐ ๑,๐๙๗,๖๑๐
๖๕ ๑,๖๘๙,๔๓๐

๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐
๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐
๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐
๓,๑๓๒,๒๐๖.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖๓,๓๓๒.๐๐
๑๖๓,๓๓๒.๐๐

ปี ๒๕๕๙

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖๐
(%)

๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
๓,๔๐๕,๓๒๐.๒๐

๒,๑๕๓,๖๐๐
๒,๑๕๓,๖๐๐
๒,๑๕๓,๖๐๐
๓,๕๔๒,๔๑๐

-๐.๐๓
-๐.๐๓
-๐.๐๓
๖.๔๕

๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๓,๗๗๑,๐๓๐
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รำยกำร
งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนระดับมัธยมศึกษำ
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
รวมแผนงำนกำรศึกษำ

ปี ๒๕๕๖

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

๕๙๖,๐๐๐.๐๐
๕๙๖,๐๐๐.๐๐
๕๙๖,๐๐๐.๐๐
๕๙๖,๐๐๐.๐๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
๘๗๒,๒๓๔.๐๐ ๓,๒๗๗,๒๐๖.๐๐ ๔,๐๘๐,๘๘๔.๒๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๖๖๐,๔๑๐

-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
๐.๓๕ ๕,๖๖๘,๔๙๐
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ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙ ยอดต่ำง ปี ๒๕๖๐
(%)

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๓๗๘,๙๒๒.๐๐ ๘๐๓,๘๔๖.๐๐
๙๒๓,๘๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๙๖๐
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๑๒,๐๐๐.๐๐
๕๒,๙๑๐.๐๐
๑๙,๙๘๐.๐๐
๒๐,๐๐๐
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๔๒,๐๐๐
๔) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๕๐๖,๑๖๔.๐๐ ๙๒๔,๘๘๘.๐๐ ๑,๔๓๕,๓๖๔.๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๒๕๒,๒๓๖.๐๐ ๖๓๓,๙๑๒.๐๐
๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ๑,๑๔๙,๓๒๒.๐๐ ๒,๔๑๕,๕๕๖.๐๐ ๒,๔๓๐,๑๙๔.๐๐ ๓,๑๕๖,๙๖๐
รวมงบบุคลำกร ๑,๑๔๙,๓๒๒.๐๐ ๒,๔๑๕,๕๕๖.๐๐ ๒,๔๓๐,๑๙๔.๐๐ ๓,๑๕๖,๙๖๐
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
๑๒๙,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๓๖,๙๐๐.๐๐ ๑๘๔,๗๙๐
อปท.
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๙,๑๐๐.๐๐
๑๙,๐๐๐.๐๐
๒๗,๕๕๐.๐๐
๓๖,๐๐๐
๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๓,๒๕๐.๐๐๐
๓,๓๖๐.๐๐
๐.๐๐
๐

๐.๑๖
-๔.๒๙
๐.๖๘
๐.๑๐
๐.๐๐
๐.๑๓
๐.๑๓

๑,๓๙๙,๐๒๐
๓,๗๘๐
๑๓๓,๐๐๐
๑,๙๑๕,๒๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๓,๖๔๓,๐๐๐
๓,๖๔๓,๐๐๐

๐.๓๘

๒๙๙,๔๖๐

๑.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๕,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
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รำยกำร
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่ำตอบแทน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทค่ารับรองและพิธีการ
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่ำวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๔) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๕) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๖) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๗) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
รวมงบหมวดค่ำวัสดุ
รวมงบดำเนินงำน

ปี ๒๕๕๖
๑๐,๗๒๑.๐๐
๑๕๒,๐๗๑.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗
๑,๐๓๐.๐๐
๒๓,๓๙๐.๐๐

ปี ๒๕๕๘
๐.๐๐
๑๖๔,๔๕๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง(%)
๐
๐.๐๐
๒๒๕,๗๙๐
๐.๓๕

๑๒๔,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑๓๘,๓๒๘.๐๐

๖๕๘,๙๔๔.๐๗
๐.๐๐
๔๐๒,๒๑๑.๐๐

๗๑๘,๕๙๐.๔๕
๐.๐๐
๓๑๖,๗๙๖.๐๐

๗๕๕,๐๐๐
๐
๕๔๐,๐๐๐

๐.๑๓
๐.๐๐
๐.๑๓

ปี ๒๕๖๐
๐
๓๔๕,๔๖๐
๘๗๐,๐๐๐
๐
๖๒๐,๐๐๐

๕๐,๓๓๐.๐๐
๓๑๓,๖๕๘.๐๐

๑๖๖,๑๓๐.๒๐ ๑๒๒,๗๒๙.๔๙
๒๕๐,๐๐๐
๑,๒๒๗,๒๘๕.๒๗ ๑,๑๕๘,๑๑๕.๙๔ ๑,๕๔๕,๐๐๐

-๐.๓๙ ๑๘๐,๐๐๐
๐.๐๗ ๑,๖๗๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๗๒,๕๘๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒,๘๐๐.๐๐
๘๕,๓๘๐.๐๐
๕๕๑,๑๐๙.๐๐

๔๕,๖๑๓.๐๐
๔๖,๐๖๖.๐๐
๘๐,๐๐๐
๐.๐๐
๒,๔๒๐
๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕,๐๐๐
๙๑,๓๕๒.๐๐ ๒๓๖,๐๒๕.๐๗
๒๐๐,๐๐๐
๕๑๒,๓๐๐ ๔๘๑,๗๗๙.๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๒,๖๙๐.๐๐
๒๒,๙๘๐.๐๐
๕๕,๐๐๐
๖๗๑,๙๕๕.๐๐ ๗๘๙,๒๗๐.๐๗
๘๒๐,๐๐๐
๑,๙๒๒,๖๓๐.๒๗ ๒,๑๑๑,๘๓๖.๐๑ ๒,๕๙๐,๗๙๐

๐.๐๐
๘๐,๐๐๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๕,๐๐๐
๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๐.๑๐ ๕๐๐,๐๐๐
๐.๐๐
๐
๐.๓๑
๘๐,๐๐๐
๐.๐๕ ๘๖๕,๐๐๐
๐.๑๐ ๒,๘๘๐,๔๖๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
(%)

งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๐.๐๐
๑๒,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐
๙,๓๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๙๖,๐๐๐
๔) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๐.๐๐
๒๐,๖๙๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
๐.๐๐
๓๒,๘๙๐.๐๐
๐.๐๐
๙๐๕,๓๐๐
รวมงบลงทุน
๐.๐๐
๓๒,๘๙๐.๐๐
๐.๐๐
๙๐๕,๓๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
๑) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ๑,๘๘๐,๔๓๑.๐๐ ๔,๕๕๑,๐๗๖.๒๗ ๔,๗๒๒,๐๓๐.๐๑ ๖,๙๒๓,๐๕๐

-๐.๑๖
๑.๐๐
๑.๐๐
-๘.๐๓
-๘.๐๓

ปี ๒๕๖๐

๘,๐๐๐
๕๙,๐๐๐
๐
๓๓,๓๐๐
๑๐๐,๓๐๐
๑๐๐,๓๐๐

-๐.๕๐ ๑๘๐,๐๐๐
-๐.๕๐ ๑๘๐,๐๐๐
-๐.๕๐ ๑๘๐,๐๐๐
-๐.๐๒ ๖,๘๐๓,๗๖๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
(%)

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบค่าใช้สอย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
๒๐,๑๗๙.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รวมงบค่าวัสดุ
๒๐,๑๗๙.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รวมงบงบดำเนินงำน ๑๒๐,๑๗๙.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รวมงบงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น ๑๒๐,๑๗๙.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
รวมงบแผนสำธำรณสุข ๒,๐๐๐,๖๑๐.๐๐ ๔,๕๕๑,๐๗๖.๒๗ ๔,๗๒๒,๐๓๐.๐๑ ๖,๙๒๓,๐๕๐

ปี ๒๕๖๐

๐%

๐

๐%

๐

๐%
๐
๐%
๐
๐%
๐
๐%
๐
-๐.๐๒ ๖,๘๐๓,๗๖๐
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รำยกำร
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๔) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวมงบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง ปี ๒๕๖๐
(%)

๕๙๓,๓๕๗.๐๐ ๑,๖๗๘,๒๗๗.๐๐ ๑,๙๓๘,๗๑๓.๐๐ ๒,๕๐๑,๒๘๐
๔๐,๓๓๐.๐๐
๓๗,๙๖๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๔๙,๑๘๖.๐๐
๑๔๙,๔๐๐
๒๕๑,๐๗๐.๐๐ ๕๘๓,๔๗๕.๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๘๑,๖๔๐
๗๖,๖๕๐.๐๐ ๑๔๖,๔๓๕.๐๐ ๑๐๕,๔๘๐.๐๐
๑๑๑,๐๐๐
๙๖๑,๔๐๗.๐๐ ๒,๔๘๑,๑๔๗.๐๐ ๓,๒๙๕,๓๗๙.๐๐ ๓,๗๔๓,๓๒๐
๙๖๑,๔๐๗.๐๐ ๒,๔๘๑,๑๔๗.๐๐ ๓,๒๙๕,๓๗๙.๐๐ ๓,๗๔๓,๓๒๐

๐.๑๐
๐.๐๐
๐.๐๗
๐.๑๑
๐.๐๖
๐.๑๐
๐.๑๐

๒,๗๙๐,๗๘๐
๐
๑๖๑,๔๐๐
๑,๑๐๑,๘๔๐
๑๑๘,๖๒๐
๔,๑๗๒,๖๔๐
๔,๑๗๒,๖๔๐

๑๗๐,๖๗๕.๐๐
๐.๐๐
๗๒,๙๕๐.๐๐

๐.๔๒

๓๓๔,๕๒๐
๕๐,๐๐๐
๑๓๕,๖๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔๖,๘๕๐.๐๐

๑๓๑,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖๑,๙๓๓.๐๐

๑๙๔,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๗๑,๐๐๐

-๑.๐๐
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รำยกำร
๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ปี ๒๕๕๖
๓,๘๗๔.๐๐
๑๑๘,๙๒๑.๐๐
รวมงบค่ำตอบแทน ๓๖๖,๔๒๐.๐๐

หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๓) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๔) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
๕) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๖) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๗) ประเภทวัสดุเกษตร

๕๔,๒๐๘.๗๘
๒๓๘,๖๕๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗
๗,๔๗๗.๐๐
๘๙๓.๐๐
๑๕๕,๒๒๐.๐๐

๙,๔๕๗.๐๐
๐.๐๐
๓๐๒,๓๙๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖๐
(%)
๕๐,๐๐๐
๐.๑๗
๖๐,๐๐๐
๐
๐
๕๖๖,๑๐๐
๐.๐๒ ๕๘๐,๑๒๐

๒๕๓,๕๒๗.๐๕
๕๖๘,๕๑๐.๐๐

๓๖๘,๙๙๘.๖๓
๔๗๑,๓๑๔.๐๐

๘๐๕,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๖๑,๑๕๔.๔๕ ๑๘๔,๓๙๒.๒๖
๓๕๔,๐๑๓.๒๓ ๑,๐๐๖,๔๒๙.๓๑
๔๕,๐๖๒.๐๐
๐.๐๐
๔,๒๕๓.๐๐
๑,๙๓๐.๐๐
๘,๐๑๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๘๕,๕๔๘.๔๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๐,๙๐๐.๐๐
๓๓,๐๐๐.๐๐
๒๖๔,๗๘๐.๐๐
๔,๙๘๕.๐๐

ปี ๒๕๕๘

๒๑๐,๒๒๕.๖๒
๑๕๐,๐๐๐
๑,๐๕๐,๕๓๘.๒๕ ๑,๖๕๕,๐๐๐
๙๑,๓๒๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐,๖๘๘.๐๐
๒๘,๘๐๐.๐๐
๑๘๕,๐๘๐.๐๐
๐.๐๐

๑๒๕,๗๐๐
๐.๐๐
๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-๐.๐๗
๐.๐๔

๗๕๐,๐๐๐
๗๓๐,๐๐๐

๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
-๐.๐๒ ๑,๖๓๐,๐๐๐
๐.๑๖
๑.๐๐
๐.๐๐
๐.๕๐
-๐.๕๐
๐.๒๓
๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

๘) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๐.๐๐
๙) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๙,๔๐๐.๐๐
๑๐) ประเภทวัสดุสารวจ
๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ
๖๘,๖๕๕.๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๗๘๙,๐๘๘.๒๓
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๐.๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๐.๐๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๐.๐๐
๔) ประเภทครุภัณฑ์สารวจ
๔๔,๘๐๐.๐๐
๕) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๐.๐๐
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
๔๔,๘๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน
๔๔,๘๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๑,๗๙๕,๒๙๕.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๙,๙๙๐.๐๐
๐.๐๐
๙๗,๑๘๐.๐๐
๓๒,๘๑๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๗๕,๗๘๓.๔๔ ๓๔๘,๗๐๓.๐๐
๑,๗๓๗,๔๖๒.๗๕ ๑,๗๐๑,๖๓๑.๒๕
๑๒,๙๐๐.๐๐
๐.๐๐
๘,๘๐๐.๐๐
๘๔,๐๔๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๕,๗๔๐.๐๐
๑๐๕,๗๔๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
(%)
๒๐,๐๐๐
๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐ -๐.๒๕
๐
๑.๐๐
๖๖๐,๗๐๐
๐.๑๐
๒,๘๘๑,๑๐๐
๐.๐๒
๖,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
๑๓,๕๐๐
๔๙,๖๐๐
๒๐๑,๖๐๐
๒๐๑,๖๐๐

๐
๔,๓๒๔,๓๔๙.๗๕ ๔,๙๙๗,๐๑๐.๒๕ ๖,๘๒๖,๐๒๐.๐๐

๐.๙๘
๐.๖๙
๐.๔๓
๐.๕๓
๐.๕๓

ปี ๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๗๓๓,๐๐๐
๒,๙๔๓,๑๒๐
๓๐๑,๐๐๐
๐
๐
๔๔,๐๐๐
๘๗,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐

๑๐๐
๑,๘๓๕,๙๐๐
๓๗.๔๘ ๙,๓๘๔,๑๖๐.๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
๒) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

๐.๐๐
๘๓,๐๐๐
รวมงบลงทุน ๘๓,๐๐๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๐.๐๐ ๓,๘๖๕,๓๑๓.๖๓
๑๔๘,๘๐๐.๐๐ ๓,๗๓๔,๖๐๒.๐๐
๑๔๘,๘๐๐.๐๐ ๗,๕๙๙,๙๑๕.๖๓

๐.๐๐ ๙๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
๐.๐๐ ๙๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน
๐.๐๐ ๙๒๐,๐๐๐.๐๐
รวบงบงานไฟฟ้าและถนน ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๖๘,๘๐๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖๐
(%)

๒,๙๙๓,๐๑๓
๖,๑๖๒,๔๐๐
๙,๑๕๕,๔๑๓

-๑.๐๖ ๑,๔๕๐,๐๐๐
๐.๒๙ ๘,๖๙๗,๑๐๐
๐.๑๐ ๑๐,๑๔๗,๑๐๐

๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐ ๑,๐๔๔,๕๘๗ ๘๗๑.๔๐ ๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐ ๑,๐๔๔,๕๘๗
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐ ๑,๐๔๔,๕๘๗
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๙,๔๔๘,๗๒๓.๖๓ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอดต่ำง ปี ๒๕๖๐
(%)

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๗๐,๐๐๐
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๗๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๗๐,๐๐๐
รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๗๐,๐๐๐
รวมงบแผนเคหะและชุมชน ๑,๘๗๘,๒๙๕.๐๐ ๕,๓๙๓,๑๔๙.๗๕ ๑๔,๔๔๕,๗๓๓.๘๘ ๑๗,๓๙๖,๐๒๐
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๑๓๗,๖๙๙.๐๐ ๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๔๑๔,๔๓๗
ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๑๓๗,๖๙๙.๐๐ ๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๔๑๔,๔๓๗
รวมงบดำเนินงำน ๑๓๗,๖๙๙.๐๐ ๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๔๑๔,๔๓๗

๐.๔๖

๖๙๐,๐๐๐

๐.๔๖
๖๙๐,๐๐๐
๐.๔๖
๖๙๐,๐๐๐
๐.๔๖
๖๙๐,๐๐๐
๐.๔๖ ๒๐,๒๒๑,๒๖๐

๐.๑๘

๑,๗๒๐,๐๐๐

๐.๑๘
๐.๑๘

๑,๗๒๐,๐๐๐
๑,๗๒๐,๐๐๐
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รำยกำร
งบรำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆเพื่อมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง
๑) รำยจ่ำยอื่น
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวมงบแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ปี ๒๕๕๕

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๘

๙๕,๓๗๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐

๐

๐

๗๓,๙๓๐.๐๐
๑๖๙,๓๐๙.๐๐
๑๖๙,๓๐๙.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐
๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐
๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐๗,๐๐๘.๐๐ ๒๐๐,๓๖๒.๐๐ ๕๔๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๔๓๔,๔๓๗
๓๐๗,๐๐๘.๐๐ ๒๐๐,๓๖๒.๐๐ ๕๔๘,๙๕๐.๐๐ ๑,๔๓๔,๔๓๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๑๘
๐.๑๘

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙ ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖๐
(%)

๐.๐๐

๕๗๔,๖๔๐.๐๐

๘๓๙,๕๔๔.๐๐

๘๔๙,๕๐๐

-๐.๒๑

๗๐๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๕๗๔,๖๔๐.๐๐
๕๗๔,๖๔๐.๐๐
๕๗๔,๖๔๐.๐๐

๘๓๙,๕๔๔.๐๐
๘๓๙,๕๔๔.๐๐
๘๓๙,๕๔๔.๐๐

๘๔๙,๕๐๐
๘๔๙,๕๐๐
๘๔๙,๕๐๐

-๐.๒๑
-๐.๒๑
-๐.๒๑

๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐ ๑,๓๐๓,๐๔๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๗,๐๐๐

-๐.๐๘

๑,๒๐๕,๐๐๐
๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๔๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๔๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๔๐

-๐.๑๖
-๐.๑๖
-๐.๑๖

๑,๒๐๕,๐๐๐
๑,๒๐๕,๐๐๐
๑,๒๐๕,๐๐๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕๖

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
รวมงบงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๐.๐๐
รวมงบแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
๐.๐๐
หมวดอื่น ๆ
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
รวมงบงำนส่งเสริมกำรเกษตร
๐.๐๐
รวมงบแผนงำนกำรเกษตร
๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

๐.๐๐

ปี ๒๕๕๘

๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙ ยอดต่ำง ปี ๒๕๖๐
(%)

๓๕,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๓๕,๐๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๕,๐๐๐
๒,๓๒๓,๒๙๐.๐๐ ๒,๐๑๓,๕๔๙.๐๐ ๒,๒๘๔,๕๔๐

-๐.๗๕

๒๐,๐๐๐

-๐.๗๕
๒๐,๐๐๐
-๐.๗๕
๒๐,๐๐๐
-๐.๑๙ ๑,๙๒๕,๐๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐,๐๐๐

๐.๐๐

๓๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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ปี ๒๕๕๖

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนส่งเสริมกำรเกษตร
รวมงบแผนงำนกำรเกษตร

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐

ปี ๒๕๕๘

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ประมำณกำร
ปี ๒๕๕๙
ยอด
ปี ๒๕๖๐
ต่ำง
(%)
๐
๐
๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๐
๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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แผนงำนงบกลำง

ปี ๒๕๕๖

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๗

งำนงบกลำง
งบกลำง
หมวดงบกลำง
๑) ค่ำชำระหนี้เงินต้น
๐.๐๐
๐.๐๐
๒) ค่ำชำระหนี้ดอกเบี้ย
๓) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๑๘๑,๙๗๒.๐๐
๒๗๗,๗๔๖.๐๐
๔) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๐.๐๐
๐.๐๐
๕) ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๐.๐๐
๐.๐๐
๖) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๕๑๙,๐๐๐.๐๐
๗) ประเภทสารองจ่าย
๐.๐๐
๓๐๗,๙๐๐.๐๐
๘) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
๘๑๐,๒๓๘.๕๓.๐๐
๕๑๓,๘๗๐.๒๕
๙) ประเภทเงินช่วยพิเศษ
๐.๐๐
๒๔,๗๘๐.๐๐
รวมหมวดงบกลำง
๓๕๑,๙๗๒.๐๐ ๑,๖๔๓,๒๙๖.๒๕

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๐.๐๐
๒๘๖,๕๓๓
๒๑,๓๓๐.๐๐
๙๘,๕๕๐
๓๕๘,๘๐๖.๐๐
๓๗๔,๖๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๘๑,๕๐๐.๐๐
๖๒๔,๐๐๐
๘๘๗,๖๑๐.๐๐
๗๑๒,๔๙๒
๘๒๓,๗๔๑.๗๑
๘๓๗,๐๐๐
๐.๐๐
๕๘,๕๐๐
๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑ ๒,๙๙๑,๖๗๕

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)

ปี ๒๕๖๐

๐.๒๔
๓๗๗,๔๖๐
๐.๑๗
๑๑๘,๒๗๐
๐.๑๓
๔๓๒,๐๐๐
๑.๐๐
๑๔,๙๙๕,๒๐๐
๑.๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐
๐.๐๕
๖๖๐,๐๐๐
-๐.๕๑
๔๗๓,๓๑๐
๐.๓๔
๑,๒๖๓,๕๐๐
๐.๔๒
๑๐๐,๐๐๐
๐.๘๖ ๒๑,๒๙๙,๗๔๐.๐๐
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หมวดบำเหน็จ / บำนำญ
๑) ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
รวมงบหมวดบำเหน็จ/บำนำญ
รวมงบกลำง
รวมแผนงำนงบกลำง

ปี ๒๕๕๕

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

๑๙๙,๙๔๔.๕๐

๖๐๕,๙๓๖.๖๓

๘๓๑,๒๒๑..๖๔

ปี ๒๕๕๘
๘๕๓,๐๐๐

๑๙๙,๙๔๔.๕๐ ๖๐๕,๙๓๖.๖๓ ๘๓๑,๒๒๑..๖๔
๘๕๓,๐๐๐
๕๕๑,๙๑๖.๕๐ ๒,๒๔๙,๒๓๒.๘๘ ๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑ ๓,๘๘๔,๖๗๕
๕๕๑,๙๑๖.๕๐ ๒,๒๔๙,๒๓๒.๘๘ ๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑ ๓,๘๘๔,๖๗๕

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖๐
(%)
๐.๐๒

๘๗๐,๐๐๐

๐.๐๒
๘๗๐,๐๐๐
๐.๘๒ ๒๒,๑๖๙,๗๔๐
๐.๘๒ ๒๒,๑๖๙,๗๔๐
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลแม่กาอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี๐๐๑๑๐)
ตั้งไว้รวม ๒๔,๒๓๗,๗๕๐บาท
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๑) ตั้งไว้รวม
๒๒,๖๓๓,๙๕๐
บาท
๑. งบบุคลากร(รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม
๑๕,๙๒๘,๑๔๐
บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี ๒๑๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม
๒,๘๔๘,๔๒๐ บาท
๑. ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๑๐๐) ตั้งไว้๗๒๕,๗๖๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท ปีละ ๓๔๕,๖๐๐ บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท ปีละ ๑๙๐๐๘๐บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท ปีละ ๑๙๐๐๘๐บาท
๒. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้๑๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ
๖,๐๐๐ บาท ปีละ ๗๒,๐๐๐ บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
๔,๕๐๐ บาท ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
๔,๕๐๐ บาท ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท
๓. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้๑๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ
๖,๐๐๐ บาท ปีละ ๗๒,๐๐๐ บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
๔,๕๐๐ บาท ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
๔,๕๐๐ บาท ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท
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๔. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้๒๐๗,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แยกเป็น
(๑) เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ ๑๐,๐๘๐บาท ปีละ ๑๒๐,๙๖๐บาท
(๒) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท ปีละ๘๖,๔๐๐บาท
๕. ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (รหัสบัญชี ๒๑๐๖๐๐) ตั้งไว้๑,๕๕๕,๒๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แยกเป็น
(๑) ประธานสภาเทศบาล
เดือนละ
๑๕,๘๔๐ บาท ปีละ ๑๙๐,๐๘๐บาท
(๒) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ
๑๒,๙๖๐ บาท ปีละ๑๕๕,๕๒๐บาท
(๓) เลขานุการสภาเทศบาล
เดือนละ
๑๐,๐๘๐บาท ปีละ๑๒๐,๙๖๐บาท
(๔) สมาชิกสภาเทศบาล
เดือนละ
๙๐,๗๒๐บาท ปีละ ๑,๐๘๘,๖๔๐ บาท
จานวน ๙ คนๆละ ๑๐,๐๘๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๓,๐๗๙,๘๒๐ บาท
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๘,๐๓๗,๓๖๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล จานวน ๒๓อัตรา เป็นเงิน
๕,๒๐๐,๐๘๐บาท
-กองคลัง
จานวน ๑๑ อัตรา เป็นเงิน
๒,๘๓๗,๒๘๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)
ตั้งไว้๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ของสานักปลัดเทศบาลจานวน ๑อัตราๆละ
๒,๐๐๐บาทเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้๕๒๖,๘๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนของ ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายอานวยการ,หัวหน้าฝ่ายธุรการ,หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาความสงบ ,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง,หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน๓๕๖,๔๐๐
บาทและกองคลัง เป็นเงิน ๑๗๐,๔๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้

58

๔. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้๔,๑๐๘,๙๒๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล จานวน ๒๖อัตรา เป็นเงิน
๒,๙๘๐,๒๐๐บาท
-กองคลัง
จานวน ๘อัตรา
เป็นเงิน
๑,๑๒๘,๗๒๐บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๓๘๒,๗๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล จานวน ๒๑อัตรา เป็นเงิน
๒๖๔,๐๐๐บาท
-กองคลัง
จานวน ๗อัตรา
เป็นเงิน
๑๑๘,๗๔๐บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๖,๕๒๘,๗๑๐บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๙๓๘,๗๑๐บาท
๑. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๓๕๐,๗๑๐บาท
(๑) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/กรรมการสอบ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/กรรมการสอบ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัลประจาปี)เป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้
๑,๑๕๐,๗๑๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรางวัลประจาปี)เป็นกรณีพิเศษ สาหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๘๐๘.๒
/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
ตั้งไว้ ๘๒๒,๖๗๐ บาท
-กองคลัง
ตั้งไว้ ๓๒๘,๐๔๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี ๓๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทาหน้าที่กรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลโดย
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๓. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)ตั้งไว้๗๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี๓๑๐๔๐๐)ตั้งไว้
๓๘๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี๓๑๐๕๐๐)
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๓่ )พ.ศ.
๒๕๔๙หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๗๐๒,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสาร
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าเบี้ยประกัน
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาดสานักงาน (หลังใหม่), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาด
สานักงาน (หลังเก่า), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่ารับวารสาร
ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน ๙ หมู่บ้านและสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่กา นิตยสารวารสารราชกิจจานุเบกษาและระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาลและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)ตั้งไว้รวม๗๐,๐๐๐
บาท
(๑) ค่ารับรอง
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ๑.๐๐ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา
โดยไม่รวมรายได้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือที่ มท
๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม ๑,๔๒๘,๐๐๐บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ
ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายก ที่ปรึกษา
นายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้พวงมาลาและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องสาหรับงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๔) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๕) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา เทศบาลตาบลแม่กา ตั้งไว้๑๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ วีดีทัศน์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน๕๐,๐๐๐บาท
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(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เทศบาลดาเนินการตามนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาเภอจังหวัดกรมส่งเสริม ฯ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ฝึกอบรม ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสารวัสดุอุปกรณ์และ
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการปกป้องสถาบัน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป)โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ และนโยบายเร่งด่วน เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๐๐,๐๐๐บาทตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๘๖ ลาดับที่๘๖
(๗) ค่าใช้จ่ายจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์เพื่อเทิดพระเกียรติ
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักยานยนต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้บรรทัด แปรงลบกระดาน กระดาษไข สมุดบัญชี ธงชาติ
แฟ้ม แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคานวณเลข พระพุทธรูป
แผงกั้นห้อง โต๊ะ เก้าอี้ น้าดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
วิทยุ และชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
เครือ่ งวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(รหัสบัญชี๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง
ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี๓๓๐๖๐๐)
ตั้งไว้๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อน้าบาดาล ท่อน้า
และอุปกรณ์ประปา ทินเนอร์ แปรงทาสี ทราย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สี เลื่อย ท่อต่าง ๆ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
พิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน
๓๐๐,๐๐๐บาท ตั้งจ่ายจากเงินอดหนุนทั่วไป จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี๓๓๑๑๐๐)ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๘. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้
๘๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๙. ประเภทวัสดุอื่น (รหัสบัญชี๓๓๑๗๐๐)ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี๕๓๔๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๔๐,๐๐๐บาท
๑. ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี๓๔๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่าน้าประปา (รหัสบัญชี๓๔๐๒๐๐)ตั้งไว้๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กาตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี๓๔๐๓๐๐)ตั้งไว้๒๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๖๕,๑๐๐ บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๖๕,๑๐๐บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๖๕,๑๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อโต๊ะทางาน
ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้ จานวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท สาหรับ นัก
บริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาลตาบลแม่กา) จานวน ๑ ตัว และจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ๕ ฟุต จานวน ๑ตัว
ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท สาหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายละแผน(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานัก
งบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๒) จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการ จานวน ๔ตู้ ๆ
ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ฝ่ายธุรการ จานวน ๒ ตู้ ฝ่ายอานวยการ จานวน
๒ตู้ (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
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(๓) จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการ จานวน ๑ ตู้
ให้แก่ ฝ่ายอานวยการ จานวน ๑ตู้ (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๔) จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานอเนกประสงค์
ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานอเนกประสงค์ ขนาด ๙๑๔(w) × ๔๕๗(D) × ๑๘๒๙ (H) mm.
(ได้รับมาตรฐาน มอก.)สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการให้แก่ฝ่ายอานวยการ จานวน ๓ตู้งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จานวน ๑ตู้รวมจานวน ๔ ตู้ๆละ ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจานวน ๒๘,๐๐๐ บาท
(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๕) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้ ๒๗,๑๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แยกเป็น
-จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท จานวน ๑๙,๖๐๐ บาท สาหรับ
นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชานาญการ , นิติกรชานาญการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ, ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายละแผน
-จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
สาหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูล(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานัก
งบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้าที่ ๙๗ ลาดับที๑่
(๖) จัดซื้อโซฟา
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จานวน ๒ ชุดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ห้องรอง
นายกเทศมนตรี ๒ ห้องๆละ ๑ ชุด(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๔. งบรายจ่ายอื่น(รหัสบัญชี ๕๕๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๑๒,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี ๕๕๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(รหัสบัญชี ๐๐๑๑๐)
งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๓)
ตั้งไว้รวม ๑,๖๐๓,๘๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม๙๖๐,๐๐๐บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๙๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสารตั้งไว้๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าเบี้ยประกัน
ตั้งไว้๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี
๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม๗๐๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตั้งไว้๕๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทาโครงการแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อม
แนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกโฉนด, ค่าใช้จ่าย
ในหรือการคัดลอกระวาง, ค่าสารวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน บันทึกข้อมูล, ค่าเขียนแผนที่ (กระดาษไข),
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสารวจข้อมูลภาคสนาม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๓๐๐,๐๐๐
บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๑๐๗
ลาดับที่๑
(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ตั้งไว้๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้าที่ ๑๐๗ ลาดับที่๒
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(๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสารของ
หน่วยงานราชการ ตั้งไว้๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดเก็บเอกสารและการทาลาย
เอกสารของหน่วยงานราชการ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๗
ลาดับที่ ๒
(๕) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานกองคลัง
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๔ ลาดับที่๕
๓. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
อาคารสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๓๓๒,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร
หนังสือพิมพ์ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ น้าดื่ม โทรศัพท์ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย
ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้๓๒,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)
ตั้งไว้๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐)
ตั้งไว้๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น กระดาษต่อเนื่องเมนบอร์ดและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๔๐,๐๐๐บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๔๐,๐๐๐บาท
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐)
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายลงทะเบียนและค่าธนาณัติ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๒๑๑,๘๐๐บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๑๑,๘๐๐ บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม๑๖๓,๐๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อโต๊ะทางาน
ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับ ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน ๑ ตัว และโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จานวน ๓ตัว ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท จานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
สาหรับ พนักงานพัฒนารายได้(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๒) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานแบบล้อหมุน จานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับ ฝ่ายพัฒนารายได้ จานวน ๓ ตัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จานวน ๑ ตัว
(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๓) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน
ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนแบบมือผลัก๘ตู้ จานวน ๑ ชุด ๆละ (ไม่มี
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)ตั้งไว้รวม ๑๒,๘๐๐บาท
(๑) จัดซื้อเครื่องสารองไฟตั้งไว้
๑๒,๘๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟ มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ขนาด ๘๐๐VA๔๘๐WATTS
สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท สาหรับ ฝ่ายพัฒนารายได้
จานวน ๓ ตัว ฝ่ายบริหารงานคลัง จานวน ๑ตัว (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที๑่
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๔๑๐๗๐๐)ตั้งไว้รวม๑๐,๐๐๐บาท
(๑) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งตั้งไว้๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียด ๑๖ ล้าน พิกเซล จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ
๑๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์จากสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘ )ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้าที่
๑๐๐ ลาดับที่๕
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๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๔๑๐๙๐๐) ตั้งไว้รวม๒๖,๐๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน / น้าเย็น
ตั้งไว้๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน / น้าเย็น แบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อก
รายละเอียดดังนี้
- มีหัวก๊อกจ่ายน้า โดยเป็นน้าร้อน ๑ หัว น้าเย็น ๑ หัว
- เป็นเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา
- มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง
- ความจุถังเก็บน้าเย็น ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
- ความจุถังเก็บน้าร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้า AC๒๒๐โวลท์๕๐ เฮิรตซ์
- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๑ ลาดับที่๘
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน(รหัสบัญชี ๐๐๑๒๐)
ตั้งไว้รวม๓,๒๐๔,๐๐๐บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(รหัสบัญชี ๐๐๑๒๑)ตั้งไว้รวม๓,๒๐๔,๐๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๒๘,๐๐๐.- บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๖๖๔,๐๐๐.-บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)ตั้งไว้รวม ๑,๓๔๔,๐๐๐
บาท
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ตั้งไว้ ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม๓๒๐,๐๐๐.-บาท
(๑) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๐ ลาดับที่๓
(๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๒ ลาดับที่๑๐
(๓) โครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในโครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเช่น ค่า
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๒ ลาดับที๑่ ๑
(๔) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๙๑ ลาดับที๗่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๕) โครงการจัดระเบียบร้านค้าและสถานประกอบการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดระเบียบร้านค้าและสถานประกอบการ
เช่น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๙๒ ลาดับที่๙
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(๖) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าชุดฝึก อปพร.ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๐
ลาดับที่๑
(๗) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๙๑ ลาดับที่๘
(๘) โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้าที่ ๙๑ ลาดับที่๖
(๙) โครงการจัดทาแนวกันไฟและจุดอุปกรณ์ดับไฟป่า
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในโครงการจัดทาแนวกันไฟและจุดวางอุปกรณ์ดับไฟ
ป่า เช่น ค่าป้ ายโครงการค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัส ดุอุปกรณ์ ค่าจัด ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๒ ลาดับที่๑๒
(๑๐) โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๙๒ ลาดับที่๑๓
(๑๑) โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐บาท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๙๒ลาดับที่๑๒
หมวดค่าวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐บาท
๑. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี ๓๓๐๙๐๐)ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีดับเพลิง ถุงมือยาง
เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรถกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ ๒๔
ชั่วโมง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย(รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐)
ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ หมวกกู้ภัย พร้ อมแว่ นนิรภัย และไฟฉายแบบคาดหั ว ปรั บได้ ๔สเต็ป ได้การรับรอง
มาตรฐาน EN ๓๙๗ จานวน ๑๐ ใบๆละ ๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท, ถุงมือกู้ภัย ได้รับรองมาตรฐาน EN
๓๘๘ :๒๐๐๔ จานวน ๑๐ คู่ๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓. ประเภทวัสดุอื่น ๆ(รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐)

ตั้งไว้รวม๖๖,๐๐๐บาท
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(๑) จัดซื้อสายดับเพลิง
ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น ๑.ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐
เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จานวน ๓ เส้น ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จานวน๓ เส้น ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม๕๓๖,๐๐๐บาท
(หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์(รหัสบัญชี ๔๑๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม๕๓๖,๐๐๐บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน(รหัสบัญชี๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม๖๘,๐๐๐บาท
(๑) ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์
ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FIRE FIGHTING SUIT CABINET)
ขนาด กว้าง๑๕๐ x สูง๑๘๐ x ลึก๕๐ จานวน ๓ใบๆละ ๘,๐๐๐บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเพื่อใช้ใน
การจัดเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๙๗ ลาดับที่๑
(๒) ค่าจัดตู้เหล็ก ๒ บาน อเนกประสงค์
ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานอเนกประสงค์ ขนาด ๙๑๔(w) × ๔๕๗(D) × ๑๘๒๙ (H) mm.
(ได้รับมาตรฐาน มอก.)สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการ จานวน๓ตู้ๆ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน๒๑,๐๐๐บาท
(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
(๓) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง สาหรับติดตั้งศูนย์วิทยุฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทา
ความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์ (เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(รหัสบัญชี ๔๑๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๘๖,๐๐๐บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจาที่ตั้งไว้๒๘,๐๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจาที่ ระบบ VHF/FM ขนาด ๑๐วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จานวน ๑เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานัก
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)ตั้งจ่า ยจากเงินอุดหนุน ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๑๐๑
ลาดับที่๙

(๒) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ

ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐บาท
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เพื่อจั ดซื้อเครื่องรั บส่ งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM ขนาด ๕ วัตต์ ประกอบด้ว ย
ตัว เครื่ อง แท่น ชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน เสาอากาศ เหล็ กพับ จานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๑๐๑ ลาดับที่๙
(๓) จัดซื้อสายอากาศโพลเด็ดไดโพล
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อสายอากาศโพลเด็ดไดโพล๔ Stack พร้อมสายนาสัญญาณ และ ติดตั้ง จานวน ๑
ชุดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๑๐๑ ลาดับที่๙
๓. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(รหัสบัญชี ๔๑๑๑๐๐) ตั้งไว้รวม๓๑๒,๐๐๐บาท
(๑) ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้อหั ว ฉีดดับเพลิ งแบบด้ามปืน จานวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒๘,๐๐๐บาท
สามารถปรับชนิดของน้ าได้ ๓ระดับ และสามารถปรับปริมาณน้าได้ ๔ระดับ มีคัน โยกเปิด -ปิดน้า พร้อมข้อต่อที่
สามารถแยกถอดออกจากกันได้สาหรับใช้ต่อกับสายส่งน้าชนิดสวมเร็วขนาด ๒.๕นิ้ว (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่๑๐๒ ลาดับที่๑
(๒) จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จานวน ๖ ชุดๆละ ๑๔,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย เสื้อ,กางเกง ผลิตจากผ้าใบ(COTTON) ผสมใยสังเคราะห์เนื้อหนาไม่อุ้มน้า คาดแถบสะท้อนแสง ,หมวก
ดับเพลิงพร้อมกระบังหน้าขนาดมาตรฐานสีดา, ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง แบบผ้า NORMEX ยาวไม่น้อยกว่า๒๑ นิ้ว, ถุง
มือดับเพลิง แบบหนังมีผ้ารุ่น NORMEX แบบยึดรัดบริเวณข้อมือ , รองเท้าดับเพลิงแบบมีหูหิ้วขนาด ๔๐-๔๔ สีดา มี
พื้นและหัวเสริมเหล็ก(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๑ ลาดับที่๖
(๓) ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศถังหายใจ SCBA
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสาหรับถังหายใจ SCBA แบบใช้ไฟฟ้า
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล EN หรือ NFPAหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า(ไม่มีบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๒ ลาดับที่๖
๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ (รหัสบัญชี ๔๑๑๗๐๐) ตั้งไว้รวม๗๐,๐๐๐บาท
(๑) จัดซื้อปั้มลม
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมขนาดไม่น้อยกว่า ๓แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความจุถังลมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ลิตร แรงอัด ๑๐บาร์ มอเตอร์ไฟฟ้า ๒๒๐โวลต์ มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานจานวน
๑เครื่อง(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)หน้าที่ ๑๐๐ ลาดับที่๑๐๒

(๒) จัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท

72

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐บาร์ กาลัง
มอเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๒kW ๒๒๐โวลต์ มีล้ อลาก มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จานวน ๑เครื่อง (ไม่มีบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๑๐๐ ลาดับที่๑๐๒
(๓) จัดซื้อเลื่อยยนต์
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเครื่องยนต์ ๒แรงม้า ความยาวโซ่๑๘นิ้ว
จานวน ๑เครื่อง พร้อมใบอนุญาตการมีและใช้เลื่อยยนต์ (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึง
กาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่
๑๐๐ ลาดับที่๑๐๒
๓. งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี ๕๕๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๔๐,๐๐๐บาท
รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี ๕๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม๘๔๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการดาเนินการที่จาเป็นต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเวลาอันใกล้ และจาเป็นต้องรีบดาเนินการป้องกันและยับยังภัยพิบัติดังกล่าว
โดยฉับพลัน หากไม่ดาเนินการป้องกันหรือยับยังต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๔ ลาดับที่๑
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
ตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ตามระเบี ย บการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัย ที่เกี่ย วข้อง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดารงชีพ ด้านสั งคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร และอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน๒๔๐,๐๐๐บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๒๐๐,๐๐๐บาทตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๙๔ ลาดับที่๑
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แผนงานการศึกษา(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๐)
ตั้งไว้รวม ๕,๖๖๘,๔๙๐บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๑)
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๑๗,๔๖๐บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๑๗,๔๖๐บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๘๑๗,๔๖๐บาท
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๑,๑๗๙,๗๘๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและครูผู้ช่วยจานวน ๕ อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
๒. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้๕๘๖,๕๖๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน ๔อัตราตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทาง
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๓. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้๕๑,๑๒๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ของของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน ๔อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี ๐๐๒๑๒)ตั้งไว้รวม ๓,๗๗๑,๐๓๐บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๐๗๓,๔๒๐บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๐๗๓,๔๒๐บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม๑๒๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบุคลากรทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่กาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม๙๕๓,,๔๒๐บาท
(๑) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้๑,๑๒๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา
จานวน ๔ ศูนย์ (จานวน ๑๑๒ คน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่
๖๖ ลาดับที่๑
(๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(วัสดุรายหัว) ตั้งไว้ ๑๙๐,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่กา (วัสดุรายหัว) ๑๑๒ คน x๑,๗๐๐ บาท จานวน ๔ ศูนย์ (เบิกผลักส่งเข้าบัญชี
สถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๓
(๓) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศีกษา (อาหารกลางวัน)
ตั้งไว้๖๒๗,๒๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา สังกัด
กรมการศาสนาจานวน ๔ ศูนย์ จานวน ๑๑๒ คน ๆ ละ ๒๐บาท จานวน๒๘๐ วัน จาแนกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน ๓๔ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่
จานวน ๒๕ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก
จานวน ๒๗ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาบุญโยง
จานวน ๒๖ คน
(เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๑
(๔) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กเช่น ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๒ ลาดับที่๒๘
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(๕) โครงการอบรมปฐมนิเทศเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในโครงการอบรมปฐมนิเทศเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๑๑
(๖) โครงการการจัดการเรียนการสอน
ตั้งไว้ ๘๔,๗๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๑๓
หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๐๙๗,๖๑๐ บาท
๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย
ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐)ตั้งไว้รวม๙๙๗,๖๑๐ บาท
(๑) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งไว้๗๖๖,๔๘๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ตาบลแม่กา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต ๑ จานวน ๕โรงเรียนสาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.๑–ป.๖ จานวน
๔๐๐ คน ๆ ละ ๗.๓๗บาท จานวน ๒๖๐วันจาแนกเป็น
- โรงเรียนแม่ตาบุญโยง
จานวน ๔๖ คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน ๑๒๐คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน ๑๐๗คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน ๗๗ คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตาน้อย
จานวน ๕๐ คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๓
(๒) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๒๓๑,๑๓๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา
จานวน๔ ศูนย์ จานวน๑๑๒ คนๆละ ๗.๓๗ บาท จานวน ๒๘๐วัน จาแนกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน ๓๔ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่
จานวน ๒๕ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก
จานวน ๒๗ คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาบุญโยง
จานวน ๒๖ คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๒
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๒.งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ เขต๑
ในเขตเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา ในพื้นที่ตาบลแม่กา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต ๑ จานวน ๕โรงเรียนสาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.๑–
ป.๖ จานวน ๔๐๐ คน ๆ ละ ๒๐บาท จานวน ๒๐๐วันจาแนกเป็น
- โรงเรียนแม่ตาบุญโยง
จานวน ๔๖ คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน ๑๒๐คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน ๑๐๗คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน ๗๗คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตาน้อย
จานวน ๕๐ คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๗ ลาดับที่๗
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ (รหัสบัญชี ๐๐๒๑๔)
ตั้งไว้รวม๘๐,๐๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๘๐,๐๐๐บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม๘๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตาบลแม่กา
ตั้งไว้๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายค่าดาเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตาบลแม่กา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๐
ลาดับที่๑
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แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี ๐๐๒๒๐)
ตั้งไว้รวม ๖,๘๐๓,๗๖๐บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี ๐๐๒๒๑)
ตั้งไว้รวม ๖,๘๐๓,๗๖๐บาท
๑. งบบุคลากร(รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๓,๖๔๓,๐๐๐บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม๓,๖๔๓,๐๐๐บาท
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๑,๓๙๙,๐๒๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/
ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลจานวน ๖อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน(รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)
ตั้งไว้ ๓,๗๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรือ่ งซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลจานวน
๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้๑๓๓,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้๑,๙๑๕,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒๐อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้๑๙๒,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๖
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๒. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๒,๘๘๐,๔๖๐บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
ตั้งไว้รวม ๒,๘๘๐,๔๖๐บาท
หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม๓๔๕,๔๖๐บาท
๑. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๙๙,๔๖๐บาท
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งไว้ ๒๙๙,๔๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างซึง่
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)
ตั้งไว้๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติมปัจจุบัน หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย
ตั้งไว้รวม ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)ตั้งไว้ ๘๗๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสาเนาเอกสารตั้งไว้๗๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าเบี้ยประกัน
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ตั้งไว้๗๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกูล ในเขตตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
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๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่น ๆที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบอื่นๆ
และหนังสือสั่งการที่เกีย่ วข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) โครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน อสม.
ตาบลแม่กา ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกใน อสม. ตาบลแม่กา เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๘
(๔) โครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๒ ลาดับที่๖
(๕) โครงการจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่น
ค่าจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๒ ลาดับที่๕
(๖) โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และผู้นาชุมชน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท างานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข (อสม.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๑ ลาดับที่๒
(๗) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนประชาชนและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตาบลแม่กา ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนประชาชนและเยาวชนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลแม่กาเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๑๕
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(๘) โครงการสารวจและแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียในพื้นที่ตาบลแม่กา ตั้งไว้๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสารวจและแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียในพื้นที่ตาบลแม่กา
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๘๓ ลาดับที่๔
(๙) โครงการEM เพื่อกาจัดน้าเสียสิ่งปฏิกูลและแมลงวันรบกวนตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการEM เพื่อกาจัดน้าเสียสิ่งปฏิกูลและแมลงวัน เช่นค่า
สมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดซื้อ EM น้าเพื่อกาจัดแมลงวันในบ่อขยะEM บอลเพื่อบาบัด
น้าเสีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓
ลาดับที่๘
(๑๐) โครงการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายของบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาล
ตาบลแม่กา ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายของบุคลากร เจ้าหน้าที่
พนักงาน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสาม
ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๑๗
(๑๑) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตาบลแม่กาตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตาบลแม่กาใน
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๒๐
(๑๒) โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๘๘ ลาดับที่๔
(๑๓) โครงการหน้าบ้าน หน้ามอ น่ามอง
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้าน หน้ามอ น่ามอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓
ลาดับที่๑๐
(๑๔) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ เช่ น ค่า วิท ยากร ค่าป้ ายโครงการ ค่า วัส ดุอุ ปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๑๘
(๑๕) โครงการลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคจากการใช้น้ามันทอดซ้าและผลิตภัณฑ์จากกล่อง
โฟม ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคจากการใช้น้ามันทอดซ้า
และผลิตภัณฑ์จากกล่องโฟมสุขภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๓ ลาดับที่๑๒
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๓. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้๑๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ ช ารุ ด เสี ย หายให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ รถยนต์ รถจั ก รยายนต์ ฯลฯ และ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสานักงาน ประตู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม
๘๖๕,๐๐๐บาท
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้อ วัส ดุ ส านักงานเช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่ าน้าดื่ม ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาดกระติก
น้าแข็ง น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าวัส ดุ ยานพาหนะและขนส่ งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีม
ล็อคล็อคเกียร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)ตั้งไว้๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๓๐๐บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๑๐๐,๓๐๐บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม๘,๐๐๐บาท
(๑) จัดซื้อโต๊ะทางาน
ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานแบบเหล็กขนาด ๔ ฟุต สาหรับผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(ไม่มี
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
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(๒) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานแบบล้อเลื่อนสาหรับผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขจานวน ๑ตัว(ไม่
มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐) ตั้งไว้รวม๓๓,๓๐๐ บาท
(๑) จัดซือ้ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์และเครื่องสารองไฟ สาหรับผู้ช่วย
นักวิชาการคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า๔แกนหลัก (๔ core) หรือ๘แกนเสมือน
(๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า๓.๒ GHz จานวน๑หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบCacheMemoryขนาดไม่น้อยกว่า๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า๑ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ
GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า๑ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบOnboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า๑ GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า๒ TB จานวน๑หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน๑หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า๖๐๐:๑และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า๑๘.๕นิ้วจานวน๑หน่วย(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๒
(๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตั้งไว้ ๔,๓๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)จานวน ๑ เครื่องๆ ละ๔,๓๐๐
บาทสาหรับผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า๓๐หน้าต่อนาที(ppm)หรือ๑๕ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า๒๐หน้าต่อนาที (ppm)หรือ๑๐ภาพต่อนาที(ipm)
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐หรือดีกว่าจานวน ไม่น้อยกว่าbb๑
ช่อง
- สามารถใช้ได้กับA๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า๑๐๐
แผ่น
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่ ๒
๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี ๔๑๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม๕๙,๐๐๐บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน ๑เครื่อง สาหรับการกาจัดแมลงและศัตรูพืช
ทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน กาจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนาโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น มีปริมาณการ
ฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า ๔๐ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า ๖ลิตร และกาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕แรงม้า
(ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘)ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๔. งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๖๑๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑. เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี ๖๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้๑๘๐,๐๐๐ บาท
(๑) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตาบลแม่กา โดยจ่ายเป็นค่ากลุ่มกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตาบลแม่กา หมู่ที่ ๑-๑๘ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๑ ลาดับที่๑
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แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๔๐)
ตั้งไว้รวม ๒๐,๒๒๑,๒๖๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๔๑) ตั้งไว้รวม ๙,๓๘๔,๑๖๐ บาท
๑. งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๔,๑๗๒,๖๔๐ บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๔,๑๗๒,๖๔๐ บาท
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน(รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)ตั้งไว้
๒,๗๙๐,๗๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน ๑๑ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
๒. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้๑๖๑,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน ประจ าตาแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนส าหรับพนักงานสายงานของผู้ บริหาร เช่น
ผู้อานวยการกองช่าง จานวน ๑ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
จานวน ๑ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท หัวหน้าฝ่ายการโยธา จานวน ๑ อัตรา ในอัตราเดือนละ
๑,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายเงินได้
๓. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้๑,๑๐๑,๘๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๘ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้๑๑๘,๖๒๐ บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว ไป ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อม
แนวทางจั ดทางบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือระเบียบ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๒. งบดาเนินงาน ( รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐ )
ตั้งไว้รวม ๒,๘๔๓,๑๒๐บาท
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน ( รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐ ) ตั้งไว้รวม
๕๘๐,๑๒๐บาท
๑. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้๓๓๔,๕๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) ให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้๑๓๕,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)ตั้งไว้๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที๓่ ) พ.ศ. ๒๕๔๙หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย( รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐ )
ตั้งไว้รวม ๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริ การ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)ตั้งไว้ร วม ๗๕๐,๘๐๐
บาท
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ตั้งไว้๓๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานด้านใช้แรงงานฯ, จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และพนักงานขับรถบรรทุกและบุคลากรปฏิบัติงานด้านสารสนเทศฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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(๒) ค่าจ้างทดสอบ สารวจ ออกแบบก่อสร้าง
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการทดสอบ การสารวจ การออกแบบถนน
ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบาบัดน้าเสีย งานท่อระบายน้า และค่าจ้างทดสอบ ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง
งานจัดเก็บข้อมูลงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๓) ค่าจ้างสารวจตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสารวจ ตรวจสอบ และรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในตาบลแม่กา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๔) ค่าจ้างถ่ายสาเนาเอกสารและแบบแปลน
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และ แบบแปลน งานก่อสร้าง, ค่าเช่าเครื่องถ่าย
สาเนาเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการถ่ายสาเนาเอกสารในกิจการของเทศบาลตาบลแม่กาตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๕) ค่าเบี้ยประกันภัย

ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(๖) ค่าจ้างสารวจตรวจสอบ แนวเขตของเทศบาลตาบลแม่กาตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสารวจ ตรวจสอบแนวเขตของ
เทศบาลตาบลแม่กาและแนวเขตใหม่ที่จาทาการปรับปรุง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากรายได้
๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม ๗๓๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๖๐,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าวตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมไฟฟ้ า สาธารณะและหอกระจายข่ า ว โคมไฟกิ่ ง
สานักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๓) ค่า ด าเนิน งานความร่ วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง. โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยาและเทศบาลตาบลแม่กา อบต.แม่นาเรือ อบต.แม่ใส ในการจัดทาผังเมืองรวมชุมชนบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทาง
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๒ ลาดับที่๑๒
(๔) ค่าดาเนินการจัดทาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน และแผนที่
ของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรม วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างจัดเก็บข้อมูลการถ่ายพิมพ์เอกสาร
การอบรมให้ความรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๕) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานกองช่าง
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่๑
๓. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)ตั้งไว้๑๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารสานักงาน รั้ว ประตู แหล่งน้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ฯลฯ และ
อื่น ๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๕๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม๗๓๓,๐๐๐ บาท

๑. ประเภทวัสดุสานักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้๑๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้าดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๕๐,๐๐๐บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)
ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
และชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปากกาตรวจจับไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาด กระติกน้าแข็ง
น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง(รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐) ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์
หิน ทราย หินคลุก โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ท่อระบายน้า คสล. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๕๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรค
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หัวเทียน ไขควง น็อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคล็อคเกียร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๕๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้๒๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวนเงิน
๑๑๐,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๗. ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐)
ตั้งไว้๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง
คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า รถเข็น สายยางรดน้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๘. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๙. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้๘๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Voard) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ประเภทวัสดุสารวจ(รหัสบัญชี๓๓๑๖๒๐)
ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆได้แก่บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๐,๑๔๗,๑๐๐ บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดครุภัณฑ์(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๔๓๒,๕๐๐บาท
๑. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน(รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐)ตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อโต๊ะทางาน
ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จานวน ๒ ตัวๆละ ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่
พนักงานขับรถเครื่องจักรกล และพนักงานจ้างเหมางานควบคุมอาคาร(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานัก
งบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่ ๑

(๒) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาทให้แก่ นายช่างไฟฟ้าชานาญ
งาน นายช่างสารวจชานาญงาน จานวน ๙ ตัว ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน ๒ ตัว
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ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน ๑ ตัว พนักงานขับเครื่องจักรกล จานวน ๑ ตัว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑
ตัว พนักงานจ้างเหมา จานวน ๓ ตัว (ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่ ๑
(๓) จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานอเนกประสงค์
ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานอเนกประสงค์ ขนาด ๙๑๔(w) × ๔๕๗(D) × ๑๘๒๙ (H) mm.
(ได้รับมาตรฐาน มอก.)สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการให้แก่ฝ่ายธุรการ (กองช่าง) จานวน ๑ตู้ (ไม่มีบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่ ๑
(๔) จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์เอกสาร
ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ โต๊ ะ วางเครื่ อ งพิ ม พ์ เ อกสาร จ านวน ๑ ตั ว ส าหรั บ วางเครื่ อ งพิ ม พ์
ส่วนกลาง(ไม่มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสานักงบประมาณจึงกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ท้อ งถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับที่ ๒
(๕) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ( มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู จานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท และ ขนาดไม่ต่า
กว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๐๐๐ บาท สาหรับติดตั้งอาคารเอนกประสงค์ ( สานักงานกอง
ช่าง ) เทศบาลตาบลแม่กา ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทาความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์ ( เป็นครุภัณฑ์ที่กาหนดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗ ลาดับ
ที่ ๒
๒.

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๘๗,๕๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อค่าเครื่องสแกนเนอร์
ตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่๒ จานวน ๑
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่
น้อยกว่า๕๐แผ่นสามารถสแกนเอกสารได้๒หน้าแบบอัตโนมัติมีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า๖๐๐x
๖๐๐ dpiมีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ได้ไม่น้อยกว่า๒๕ ppmสามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษขนาด A๔มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ ช่อง
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๘
ลาดับที่ ๒

(๒) จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับ งานวิศวกรรม จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า๒แกนหลัก (๒ core) จานวน๑หน่วยโดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า๒ MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า๘แกนหรือ
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า๔ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า๒.๔ GHz มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓หรือดีกว่าขนาดไม่
น้อยกว่า๘ GBมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า๑ TB จานวน๑หน่วยมีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า๑๒นิ้วมี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน๑หน่วยมี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑
ช่องสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙)ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๘ ลาดับที่ ๒
(๓) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สาหรับ งานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
จานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า๔แกนหลัก (๔ core) หรือ๘แกนเสมือน(๘
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า๒.๗ GHz จานวน๑หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า๑ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑ GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑ GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า๑ TB
จานวน๑หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน๑หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า๖๐๐ : ๑และมีขนาดไม่
น้อยกว่า๑๘.๕นิ้วจานวน๑หน่วย(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙) ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๘ ลาดับที่ ๒
(๔) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet Printer)ตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับงานธุรการ ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง จานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A๔ไม่น้อยกว่า๓๐หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ๑๐.๒ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A๔ไม่น้อยกว่า๑๗หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ๘.๑ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า๑๐๐แผ่น(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๘ ลาดับ
ที่ ๒
๓. ประเภทครุภัณฑ์สารวจ(รหัสบัญชี ๔๑๑๓๐๐) ตั้งไว้รวม๔๔,๐๐๐ บาท
(๑) จัดซื้อขากล้องชนิดอลูมิเนียมฐานเรียบ
ตั้งไว้๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมฐานเรียบ จานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้โครงสร้างขาตั้งกล้องทาจากอลูมิเนียม สามารถเลื่อนระดับสูง – ต่า ได้ความยาวของขาตั้ง
เมื่อยืดออก ๑๖๗ เซนติเมตรความยาวของขาตั้ง เมื่อหดเก็บ ๑๐๐ เซนติเมตร แป้นวางกล้องเป็นแบบฐานเรียบ มี
ความกว้างของฐานไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร รูภายในของฐานกว้างต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร มีสายสะพาย
สะดวกในการหิ้ว ระหว่างการเคลื่อนย้าย( เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตาม
ราคาในตลาดท้องถิ่น ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒) จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักขนาด ๔ เมตร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาด ๔ เมตร จานวน ๒ อัน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ทาด้วยอลูมิเนียม ยาว ๔ เมตร สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ได้ มีหลอดระดับฟองกลม และซอง
บรรจุสต๊าฟ มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ ๑ เซนติเมตร โดยมีตัวเลขกากับทุก ๑๐ เซนติเมตร ท่อน
ล่างสุด กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหนา ๒.๕ เซนติเมตร มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่างของไม้สต๊าฟ
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
(๓) จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อเครื่อ งมือ วั ดระยะชนิด เดิน ตาม จานวน ๒ อัน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะดังนี้ทาด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบแสดงระยะทางการวัดสามารถวัดระยะได้ถึง ๙.๙๙ กิโลเมตรเครื่องมือ
สามารถทางานได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลังเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อไม่เล็กกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตรสามารถพับได้
สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได้ ๒ ตาแหน่ง คือ ส่วนบนของด้ามจับและที่
มิเตอร์ ( ระบบแสดงระยะ )มีเข็มสาหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัดมีระบบห้ามล้อ ควบคุม ที่มือจับ มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุด
นิ่งมีกระเป๋าสะพายสาหรับบรรจุเครื่องมือ( เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ จึงตั้งจ่าย
ตามราคาในตลาดท้องถิ่น ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๓๕,๙๐๐บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๓๕,๙๐๐บาท
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(๑) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า และไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑บ้านหม้อแกง
ทองตั้งไว้๑๖๔,๑๓๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอย ๒ และขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๑๗และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๘ หมู่ที่ ๑
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๓ ลาดับที่ ๓
(๒) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า หมู่ที่ ๒บ้านห้วยเคียน
ตั้งไว้๒๕๖,๑๙๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่า พร้อมงานย้ายหม้อแปลง
ซอย ๓หมู่ที่ ๒บ้านห้วยเคียน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้า ๒๔ ลาดับที่ ๘
(๓) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข ๑ หมู่ที่ ๕บ้านแม่ตาบุญโยง
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณจุดกลับรถ หมู่ที่ ๕
บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา กม.๘๓๓+๔๗๙ ถึง กม. ๘๓๓+๖๘๙ หมู่ที่ ๕บ้านแม่ตาบุญโยงตาบลแม่กา อาเภอ
เมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยารายละเอี ย ดตามแบบแปลนและประมาณการของแขวงทางหลวงพะเยา ตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๘ ลาดับที่ ๒๗ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ ๖บ้านแม่กาไร่
ตั้งไว้ ๑๕,๔๑๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้าน
แม่กาไร่ ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๙ ลาดับ
ที่ ๓๒
(๕) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ ๘บ้านแม่ตา
บุญโยงตั้งไว้ ๒๙๕,๖๙๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอย ๑ หมู่ที่ ๘บ้านแม่ตาบุญโยงตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพร้อมงานติดตั้งหม้อแปลง รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๒
ลาดับที่ ๔๙

(๖) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ ๙บ้านแม่ตา
บุญโยงตั้งไว้ ๓๗,๘๙๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอย ๑๐และซอย ๑๒
หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและ
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ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๔ ลาดับที่
๕๕ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๗) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้ามตั้งไว้ ๓๘,๑๕๐บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๑หมู่ ที่ ๑๐ บ้า นแม่กาท่าข้าม ตาบลแม่ก า
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๕ ลาดับที่ ๖๒
(๘) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑บ้านแม่ตา
บุญโยงตั้งไว้ ๑๗,๕๑๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอย ๒และซอย ๕ หมู่ที่
๑๑ บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
หน้า ๓๕ ลาดับที่ ๖๕
(๙) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒บ้านหัวทุ่ง
ตั้งไว้ ๓๗,๕๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอยข้างหอพักคาปินไชย
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวทุ่ง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๗ ลาดับที่ ๗๔ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๐) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
หนองแก้วตั้งไว้ ๔๘,๑๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
หนองแก้ว ตาบลแม่กาอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า
๓๘ ลาดับที่ ๗๘
(๑๑) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า และไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑๕บ้าน
เกษตรสุข ตั้งไว้ ๓๔๒,๔๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่าและงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟกิ่ง ซอย ๗ และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๑, ๔, ๖, ๙และซอย ๑๑หมู่ที่ ๑๕
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๙ ลาดับที่
๘๖

(๑๒) โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑๖บ้านแม่กา
ห้วยเคียน ตั้งไว้ ๑๘๒,๘๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่าและงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟกิ่ง ซอย ๑๐ และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๕และซอย ๘หมู่ที่ ๑๖ ตาบลแม่กา
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อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๔๑ ลาดับที่ ๙๒
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งานไฟฟ้า ถนน (รหัสบัญชี ๐๐๒๔๒)
ตั้งไว้รวม
๑๐,๑๔๗,๑๐๐บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม
๑๐,๑๗๔,๑๐๐ บาท
๑. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (รหัสบัญชี ๔๒๐๙๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งไว้ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลตาบลแม่กา โดยการถมดิน
ปรับยกพื้นสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบรางระบายน้า งานวางท่อพร้อมบ่อพักน้า
ค.ส.ล. งานทางเท้ารอบสนาม และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า พิกัดที่ตั้งโครงการ ๔๗Q ๐๕๙๗๔๘๘, ๒๑๐๙๖๓๔
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า
๔๔ ลาดับที่ ๑๑๐ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒) โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคารที่จอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถนน
ทางเข้า ออก บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลแม่กาตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเชื่อมอาคารที่จอดรถของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตารางเมตร และปรับปรุงถนนทางเข้า -ออก สานักงานเทศบาลตาบลแม่กา โดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ ๔๗Q ๐๕๙๗๔๑๕, ๒๑๐๙๖๖๔
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบล แม่กา ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้า ๔๔ ลาดับที่ ๑๑๑ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) โครงการปรับปรุงที่ล้างรถของเทศบาลตาบลแม่กาตั้งไว้๓๖,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ล้างรถของเทศบาลตาบลแม่กา โดยการต่อเติมรางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก งานเทคอนกรีตเสริมขอบรางระบายน้าด้านข้าง ติดตั้งตะแกรงดักขยะ และทากล่องกันฝน/
น้าตู้ควบคุมไฟฟ้า พิกัดที่ตั้งโครงการ ๔๗Q ๐๕๙๖๗๑๑, ๒๑๑๐๕๒๖ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๔๗ลาดับที่ ๑๒๖ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
๒. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๔๒๑๐๐๐)ตั้งไว้รวม ๘,๖๙๗,๑๐๐ บาท
(๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๘ หมู่ที่ ๑บ้านหม้อ
แกงทอง ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ม. จานวน ๒๕ท่อน
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้านายศรีวรรณ ขันทอง หมู่ที่ ๑บ้านหม้อแกงทอง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๕๕๘๑,๒๑๐๒๓๖๔ จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสมบัติ ตุ้ยวงศ์ พิกัด ๔๗Q
๐๕๙๕๔๗๑,๒๑๐๒๓๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๓ ลาดับที่ ๒ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน ๒ สาย ดังนี้
สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ม.จานวน ๘ท่อน
และงานเทคอนกรีตเชื่อมทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนเดิม บริเวณซอยข้างวัด
ห้ ว ยเคี ย น หมู่ ที่ ๒ บ้ า นห้ ว ยเคี ย นต าบลแม่ ก า อ าเภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา พิ กั ด ๔๗Q
๐๕๙๘๑๐๒,๒๑๐๖๓๐๓ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๘๔๗๗,๒๑๐๕๙๓๗ พร้อม
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย
สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม ซอย ๓
ทางเข้ า บ่ อ ขยะ หมู่ ที่ ๒ บ้ า นห้ ว ยเคี ย นต าบลแม่ ก า อ าเภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา พิ กั ด ๔๗Q
๐๕๙๘๑๕๓,๒๑๐๕๙๐๘สิ้นสุดโครงการบริเวณไร่ข้าวโพด พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๗๔๓, ๒๑๐๖๒๑๗รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๔ ลาดับที่
๗๒ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยู พร้อมฝาปิด และงานวางท่อพร้อมบ่อพัก (ค.ส.ล)
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด และงานวางท่อพร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล.มี ๒ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ ๗๙ นายน้อย พรสืบ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q๐๕๙๙๒๔๙ , ๒๑๐๗๐๘๕ สิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่
๖๗นางเป็ง งามจิต พิกัด ๔๗Q๐๕๙๙๒๘๘ , ๒๑๐๗๑๓๒
ช่วงที่ ๒งานวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ม. จานวน ๗๙ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จานวน
๖บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ ๘๙นายบุญเที่ยง กันทะยศ พิกัด ๔๗Q๐๕๙๙๒๙๔ , ๒๑๐๗๑๓๖ จุดสิ้นสุด
โครงการ บ้านเลขที่ ๔๗นายหมั้ว เทพา หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พิกัด ๔๗Q๐๕๙๙๓๐๓ , ๒๑๐๗๒๐๒พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๕ ลาดับที่ ๑๓ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๔) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔บ้านโทกหวาก ตั้งไว้๒๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐เมตร ยาว ๑๑๑เมตร และงานก่อสร้างบ่อพัก
ค.ส.ล. จานวน ๑๓บ่อ พร้อมงานเทคอนกรีตหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
เชื่อมต่อท่อระบายน้าเดิม บริเวณคุ้มที่ ๘ รวมพลพัฒนา พิกัด ๔๗Q๐๕๙๗๔๕๔, ๒๑๐๙๕๕๙ จุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐/๑ นางแข่ง ผัดดี หมู่ที่ ๔บ้านโทกหวาก ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พิกัด ๔๗Q ๔๗Q ๐๕๙๗๓๔๑, ๒๑๐๙๕๒๙พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๗ลาดับที่ ๒๐ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(๕) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตาบุญโยง ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย ๕ถนนสามัคคี จานวน ๒ฝั่ง ดังนี้
ฝั่งที่ ๑วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.
จานวน ๗ บ่อ และงานเทคอนกรีตหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ตารางเมตร
ฝั่งที่ ๒ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จานวน ๑๒๑ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.
ส.ล. จานวน ๙ บ่อ และงานเทคอนกรีตหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๒๑ตารางเมตร
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณปากซอย ๕ถนนสามัคคี พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๗๒๑, ๒๑๑๔๐๔๘จุดสิ้นสุด
โครงการปากซอยที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตาบุญโยงตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q
๐๕๙๕๖๐๖, ๒๑๑๔๐๕๙พร้อมติดตั้งป้ ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๘ ลาดับที่ ๒๖ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๖) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยาบริเวณ
หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๘๖๓๔, ๒๑๐๘๗๑๑
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ปรากฏในตามแผนพัฒนา
สามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๙ ลาดับที่ ๒๙ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๗) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยป่าข้าว หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตั้งไว้
๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยป่าข้าว หมู่ที่ ๗บ้านบัว ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้น ที่ร วมไม่ น้ อยกว่า ๒,๔๐๐ตารางเมตร จุ ดเริ่ม ต้นโครงการ ถนนสายห้ ว ยป่ าข้าว พิกั ด ๔๗Q๐๖๐๑๒๕๗,
๒๑๐๔๓๔๑ ไปทางทิศใต้ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณพิกัด ๔๗Q ๐๖๐๑๔๑๓, ๒๑๐๓๙๔๑ พร้อมติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ปรากฏใน
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๑ ลาดับที่ ๔๐ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๘) โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตาบุญโยง ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าก่อสร้ างวางท่อขยายเขตน้าประปา ของการประปาส่ ว นภูมิภ าค สาขาพะเยา
บริเวณพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๘๖๘, ๒๑๑๒๗๐๗หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยารายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๒ ลาดับที่ ๔๖ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๙) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙บ้านแม่ตาบุญโยงตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จานวน ๒ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด ๑.๗๐ x ๑.๐๐ม. จานวน ๔ บ่อ
ช่วงที่ ๒ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๓ ท่อน และวาง ท่อ ค.ส.ล.
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จานวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๒.๒๐x ๑.๐๐ ม. จานวน ๑ บ่อ
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จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๔๘๗หมู่ ๙บ้านวัฒนพิสูทธิ์ พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๔๙๘,
๒๑๑๔๕๕๐จุ ดสิ้น สุ ดโครงการเชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๔๙๑, ๒๑๑๔๖๑๑ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๓ ลาดับ
ที่ ๕๑ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน ๒ สาย ดังนี้
สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม ซอย ๔
พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๔๒๖๐ , ๒๑๐๑๕๐๘ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายกล้าหาญ ขันทอง พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๔๑๘๓ ,
๒๑๐๑๕๔๒
สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตเชื่อมทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนเดิม ซอย ๑๒ พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๑๓๓ , ๒๑๐๐๘๓๗
จุ ดสิ้ น สุ ดโครงการบริ เวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่ กาท่าข้ าม ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๒๐๗, ๒๑๐๐๘๔๘พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๔
ลาดับที่ ๕๘ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๑) โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตาบุญโยงตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้าประปา ของการประปาส่ วนภูมิภาค สาขาพะเยา
บริเวณพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๖๑๑๐, ๒๑๑๒๐๒๖รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพะเยา ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๕ ลาดับที่ ๖๓
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๒) โครงการก่อสร้างพนังกันดิน และงานวางท่อพร้อมบ่อพัก (ค.ส.ล.)หมู่ที่ ๑๒บ้านหัวทุ่ง
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง) ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดินและงานวางท่อพร้อมบ่อพัก (ค.ส.ล)หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวทุ่ง ต.
แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง)พิกัด ๔๗ Q๐๕๙๘๗๐๐,
๒๑๐๖๕๔๒ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตาบลแม่กาตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้า ๓๗ ลาดับที่ ๗๑ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว
ตั้งไว้ ๓๙๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ซอยข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่กา (บ้านโทกหวาก) พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๑๗๘, ๒๑๑๐๑๐๙, ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุด
โครงการในซอย บริเวณ พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๐๓๗, ๒๑๑๐๐๔๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้วตาบลแม่กา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาพร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๗ลาดับที่ ๗๖ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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(๑๔) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ฝ.๙๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาไร่เดียว
ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้า ฝ.๙๙ โดยการซ่อมปรับปรุงถัง ฝ.๙๙พร้อมเปลี่ยน
ท่อประปาและอุปกรณ์ และงานปรับปรุงอาคารประกอบถัง ฝ.๙๙ เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๘.๒๐เมตร
ยาว ๘.๒๐เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๒๔ตารางเมตร จุดที่ตั้งโครงการอาคารถังเก็บน้า ฝ.๙๙ ในหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑๔ บ้านนาไร่เดียว ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพิ กัด ๔๗Q ๐๕๙๕๘๐๐, ๒๐๙๙๓๕๑พร้อม
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๘ลาดับที่ ๘๒ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนลาดยางสายเกษตรสุข บ้านโซ้บริเวณพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๒๙๙, ๒๑๑๐๖๗๐ไปสิ้นสุดบริเวณ ซอย ๔หน้าบ้านเลขที่ ๑๖๖หมู่ที่ ๑๕บ้านเกษตร
สุขตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๙ลาดับที่
๘๗ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า .พร้อมฝาปิด และงานวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย ๓
หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน
ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร
ความยาว ๐.๔๐เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และงานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จานวน ๑๓๕ ท่อน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จานวน ๑๑บ่ อ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหอพักลัดดาวัลย์ พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๑๔๖๕,
๒๑๐๔๒๖๖จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้าของมหาวิทยาลัยพะเยา หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียนตาบล
แม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๒๖๗, ๒๑๐๔๔๔๙ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ
จานวน ๑ป้ าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๔๐ ลาดับที่ ๘๙ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๗) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กาโทกหวาก
ตั้งไว้๕๐๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๙๒ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.
ส.ล. จานวน ๒๑ บ่อ และงานเทคอนกรีตหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่
๓๖๒ นางอารีย์ งามจิต พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๗๑๙,๒๑๐๘๙๘๔ ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณลาห้วยเกียง หมู่ที่ ๑๗
บ้านแม่กาโทกหวากตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๕๒๗, ๒๑๐๙๑๕๘พร้อม
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๔๑ ลาดับที่ ๙๕ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(๑๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตาน้อย
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง จุดเริ่มต้น
โครงการต่อจากถนนหินคลุกบดอัดแน่นไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนในหมู่บ้าน ไปสิ้นสุดบริเวณบริเวณพิกัด ๔๗Q
๐๖๐๐๔๖๔, ๒๐๙๕๒๒๓ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตาน้อยตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๔๒ ลาดับที่ ๙๘ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๑๙) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก และซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตาบุญโยง
ตั้งไว้๑๑๘,๑๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.
ส.ล. จ านวน ๔ บ่ อ และงานซ่อมถนนเทคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
บ้านเลขที่ ๑๔๘ นางศรีคา สุขใจ พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๖๐๐๘, ๒๑๑๒๐๔๖ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณลาเหมือง
สาธารณะในหมู่บ้าน บริเวณพิกัด ๔๗Q ๐๕๙๕๙๙๐, ๒๑๑๒๐๙๔หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตาบุญโยง ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๖ ลาดับที่ ๖๘ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒๐) โครงการกันแนวเขตที่ดิน น.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากันแนวเขตที่ดิน น.ส.ล. เลขที่๑๐๖๒๘หมู่ที่ ๑บ้านหม้อแกงทองตาบลแม่กา โดย
การถางป่าขุดตอ ขนาดกว้าง ๗.๐เมตร ยาว ๑,๗๕๐เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ตารางเมตร และทาคัน
ทาง ขนาดกว้าง ๖.๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๕เมตร พร้อมปักป้ายเหล็กประกาศแนวเขต จานวน ๕ป้าย และปักเสา
หลักเขต จานวน ๑๐ต้น ตามแนวเขตที่ดิน น.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๗๗ ลาดับที่ ๑ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖บ้านแม่กาห้วยเคียน
ตั้งไว้ ๓๕๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม
บริเวณทางเข้าซอย ๒ (คุ้มอยู่ในสามัคคี) พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๘๑๒๘, ๒๑๐๕๑๙๑ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายศรี
นวล วงศ์ช่างเงิน พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๗๖๑๖, ๒๑๐๕๔๘๙ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็ก โครงการ จานวน ๑ ป้าย
รายละเอีย ดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
หน้า ๔๐ ลาดับที่ ๙๐ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(๒๒) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอยเงินเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน
ตั้งไว้ ๗๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จานวน ๑๖๒ ท่อน และวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จานวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล จานวน ๒๕ บ่อ และ
งานเทคอนกรีตคืนสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๘ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศาลเจ้าพ่อประจาหมู่บ้าน
พิกัด ๔๗Q ๐๕๙๘๑๖๖, ๒๑๐๔๑๒๐ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็ก โครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๒๕ ลาดับที่ ๑๐
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

103

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี๐๐๒๔๔) ตั้งไว้รวม ๖๙๐,๐๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน (รหัสบัญชี๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๖๙๐,๐๐๐บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๖๙๐,๐๐๐ บาท
๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี
๓๒๐๓๐๐)ตั้งไว้รวม ๖๙๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับพนักงานจัดเก็บขยะและดูดสิ่งปฏิกูลตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับพนักงานจัดเก็บขยะและดูดสิง่ ปฏิกูล เช่น
วัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ รองเท้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๒) โครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติกดา และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๓) โครงการจัดซื้อถังเก็บขยะชุมชนในตาบลแม่กาตั้งไว้๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังเก็บขยะชุมชนในตาบลแม่กา เช่น จัดซื้อถังเก็บขยะ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๔) โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่กาตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่กา เช่น ค่าปรับปรุง
ฝังกลบบ่อขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่๘๓ ลาดับ
ที่ ๓
(๕) โครงการซ่อมแซมเตาเผาขยะตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมเตาเผาขยะ เช่น ค่าซ่อมแซมเตาเผาขยะ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๖) โครงการหมู่บ้านนาร่องในการจัดการขยะ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านนาร่องในการจัดการขยะ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๗
ลาดับที่ ๕
(๗) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๘) โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานจัดเก็บและดูดสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพั ฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานจั ดเก็บและดูดสิ่ง
ปฏิกูล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๕๐)
ตั้งไว้รวม๑,๗๔๐,๐๐๐บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๕๑) ตั้งไว้รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม๑,๗๒๐,๐๐๐บาท
(๑) โครงการฝึกอบรม / ทบทวนขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
แบบบูรณาการตาบลแม่กา ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรม / ทบทวนขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนแบบ
บูรณาการตาบลแม่กาโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว.๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๙ ลาดับที่ ๑
(๒) โครงการอบรม/ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งไว้๙๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรม/ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘เช่น แผนพัฒนาตาบลแม่กา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีแผนดาเนินงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๙ ลาดับที่ ๒
(๓) โครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งพลังงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งพลังงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือที่ มท.๐๘๙๑.๔/ว.๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๕ลาดับที่๒
(๔) โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆตามโครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๖ ลาดับที่๔
(๕) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตาบลแม่กา
ตั้งไว้๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตาบล
แม่กาเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๖ ลาดับที๑่
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(๖) โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตาบลแม่กา
ตั้งไว้๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตาบลแม่กาเช่น ค่า
ป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๕ ลาดับที๑่
(๗) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ในการศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลแม่กา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๓ ลาดับที่๑
(๘) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ในการศึกษาดูงานของผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแม่กา และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๓ ลาดับที่๑
(๙) โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐
ตั้งไว้๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๔ ลาดับที่๓
(๑๐) โครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐
ตั้งไว้๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๐๔
ลาดับที่๓
(๑๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
หน้าที่ ๑๐๖ ลาดับที่๕
(๑๒) โครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๘๕ ลาดับที่๑
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(๑๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖๐เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่
๘๖ลาดับที่๒
(๑๔) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจาปี ๒๕๖๐
ตั้งไว้๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๗ลาดับที่๘
(๑๕) โครงการจัดทาข้อมูลหอพักในเขตเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาข้อมูลหอพักในเขตตาบลแม่กา เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๑๑ลาดับที่๔
(๑๖) โครงการวันสตรีสากล
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล ของทุกปีเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่
๕๗ลาดับที่๑
(๑๗) โครงการวันสตรีไทย
ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีไทย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๗ลาดับที๒่
(๑๘) โครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัวตาบลแม่กา ตั้งไว้๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว ตาบลแม่กา เช่น
ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๒ลาดับที่๑๗
(๑๙) โครงการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการอย่างยั่งยืน
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการอย่างยั่งยืน เช่น ค่าป้าย ค่า
จัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๒ลาดับที๑่ ๘
(๒๐) โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตั้งไว้๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๕๒ลาดับที่๑๙
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(๒๑) โครงการพัฒนาองค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลแม่กา ตั้งไว้๓๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลแม่กา
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในตาม
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ลาดับที่๒๑หน้า ๔๘
(๒๒) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องตาบลแม่กา ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตาบลแม่กาเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ลาดับที่๒๑
หน้า ๕๒
(๒๓) โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตาบลแม่กา ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลแม่กา เช่น เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ลาดับที๒่ ๒หน้า ๕๓
(๒๔) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลแม่กาเช่น เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ลาดับที่๒๓หน้า ๕๓
(๒๕) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชตั้งไว้๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) ลาดับที่๙หน้า ๕๙
(๒๖) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีตั้งไว้๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราช
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) ลาดับที่๑๐หน้า ๕๙
(๒๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสาหรับสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสาหรับสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่กาเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๑๐ ลาดับที่ ๔
(๒๘) โครงการส่งเสริมสุขภาพและธรรมะผู้สูงวัยใจเบิกบาน
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและธรรมะผู้สูงวัยใจเบิกบานเช่น ค่า
ป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๑๑๐ ลาดับที่ ๕
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(๒๙) โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเช่น ค่าป้าย ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๕ ลาดับที่ ๑
(๓๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการให้เข้าถึงบริการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการให้เข้าถึงบริการเช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่
แนวทางการพัฒนาที่ ลาดับที่หน้า ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๖ ลาดับที่ ๕
(๓๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น ค่า
ป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๖ ลาดับที่ ๕
(๓๒) โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสานึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๐๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๙ ลาดับที่ ๑
(๓๓) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย เช่น ค่าป้าย ค่าจัด
สถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ ตามแผนพัฒนา
สามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๕ ลาดับที่ ๙
๒. งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี ๖๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐บาท
(๑) เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่นตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยาตั้งไว้๒๐,๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๐ ลาดับ
ที่ ๑๕
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๒) ตั้งไว้รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม๗๐๐,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพต่อต้านยาเสพติด (๑๔อปท.)
ตั้งไว้๑๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ
(๑๔อปท.) อาเภอเมืองพะเยา รวมพลังต้านยาเสพติด” ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๐ ลาดับที่ ๒๔
(๒) โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตาบลแม่กาตั้งไว้๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตาบล
แม่กาและส่วนราชการ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่ เงิน
รางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง และกีฬา
ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๑ ลาดับที่ ๒๒
(๓) โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน “เทศบาลตาบลแม่กาสัมพันธ์
ตั้งไว้๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
เทศบาลตาบลแม่กาเช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง และกีฬาประเภทอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๑ ลาดับที่ ๒๖
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๓) ตั้งไว้รวม๑,๒๐๕,๐๐๐บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๑,๒๐๕,๐๐๐บาท
๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว
ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๙ ลาดับที่ ๑๑
(๒) โครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทง
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนา
สามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๘ ลาดับที่ ๔
(๓) โครงการแห่เทียนพรรษา
ตั้งไว้๕,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
หน้าที่ ๕๘ ลาดับที่ ๖
(๔) โครงการส่งเสริมงานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
ตั้งไว้๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานส่งเสริมบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๕๘ ลาดับ
ที่ ๑๓
(๕) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่
๖๐ ลาดับที่ ๑๖
(๖) โครงการประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีรดน้าดาหัว เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าป้าย ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๖๐ ลาดับที่ ๑๗

111

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๔)
ตั้งไว้รวม๒๐,๐๐๐ บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๒๐,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม๒๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตาบลแม่กา
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตาบลแม่
กาเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๕ ลาดับที่ ๑๐
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แผนงานการเกษตร (รหัสบัญชี ๐๐๓๒๐)
ตั้งไว้รวม๓๐,๐๐๐บาท
งานส่งเสริมการเกษตร (รหัสบัญชี ๐๐๓๒๑)
ตั้งไว้รวม๓๐,๐๐๐ บาท
๑. งบดาเนินงาน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๓๐,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม๓๐,๐๐๐ บาท
๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม๓๐,๐๐๐ บาท
(๑) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตั้งไว้๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
โดยถือปฏิบัติ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว.๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดาเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๙๕ ลาดับที่ ๒
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แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี ๐๐๔๑๐)
ตั้งไว้รวม ๒๒,๑๖๙,๗๔๐บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี ๐๐๔๑๑)
ตั้งไว้รวม ๒๒,๑๖๙,๗๔๐บาท
หมวดงบกลาง(รหัสบัญชี ๑๑๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๑,๒๙๙,๗๔๐บาท
๑. ค่าชาระหนี้เงินต้น(รหัสบัญชี๑๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม๓๗๗,๔๖๐บาท
(๑) ค่าชาระหนี้เงินต้นให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(๑๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้๒๙๕,๑๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๕๑๕/๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘(ปีที่๒) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าชาระหนี้เงินต้นให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(๑๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้๘๒,๓๑๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่สานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๖๔๖/๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙(ปีที่ ๑)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย (รหัสบัญชี๑๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม๑๑๘,๒๗๐ บาท
(๑) ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้๘๙,๙๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๕๑๕/๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘(ปีที่ ๒)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้๒๘,๓๑๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้ค่าดอกเบี้ยเดอกเบี้ยค่าค่าก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่
สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๖๔๖/๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๙(ปีท๑ี่ )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม(รหัสบัญชี๑๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม๔๓๒,๐๐๐บาท
(๑) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตั้งไว้๔๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้างสาหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว้ ๓๒,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้างสาหรับ
พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รหัสบัญชี๑๑๐๗๐๐)ตั้งไว้ ๑๔,๙๙๕,๒๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๕
ลาดับที่ ๑
๕. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(รหัสบัญชี๑๑๐๘๐๐)ตั้งไว้ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้พิการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๕
ลาดับที่ ๒
๖. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(รหัสบัญชี๑๑๐๙๐๐)ตั้งไว้๖๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐๒๕๖๒) หน้าที่ ๗๖ ลาดับที่ ๓
๗. ประเภทสารองจ่าย (รหัสบัญชี๑๑๑๐๐๐) ตั้งไว้๔๗๓,๓๑๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรหรือมี
เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๐๓.๔/ว.๖๖๗ ลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้จานวน ๑๕๓,๑๐๐ บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๓๒๐,๒๑๐ บาท
๘. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน(รหัสบัญชี๑๑๑๑๐๐)
ตั้งไว้๑,๒๖๓,๕๐๐ บาท
(๑) ค่าสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)
ตั้งไว้ ๒๘๒,๕๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตใน
อัตราร้อยละ ๑/๖ ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
(๒) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลแม่กาตั้งไว้๘๘๑,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพ ป้องกันโรคและ
การฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) เงินค่าสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่กา ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลแม่กา สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทางสังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๙. ประเภทเงินช่วยพิเศษ (รหัสบัญชี๑๑๑๒๐๐)
ตั้งไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) เงินช่วยเหลือค่าทาศพ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดบาเหน็จ/บานาญ(รหัสบัญชี๑๒๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๘๗๐,๐๐๐ บาท
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๑. ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี๑๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๗๐,๐๐๐บาท
(๑) ค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้๘๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.
๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.
๐๘๐๘.๒/ว.๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
แผนงานบริหาร
ทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

ประเภทเงินเดือน
นายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

๗๒๕,๗๖๐

๗๒๕,๗๖๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐
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แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ประเภทเงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
ประเภทค่าตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

๒๐๗,๓๖๐

๒๐๗,๓๖๐

๑,๕๕๕,๒๐๐

๑,๕๕๕,๒๐๐

แผนงาน
แผนงานบริหาร
ทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ายประจา)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงาน
ประเภท
เงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานจ้าง

๘,๐๓๗,๓๖๐
๒๔,๐๐๐

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

๑,๑๗๙,๗๘๐

๑,๓๙๙,๐๒๐
๓,๗๘๐

๒,๗๙๐,๗๘๐

๑๓,๔๐๖,๙๔๐
๒๗,๗๘๐

๑๓๓,๐๐๐

๑๖๑,๔๐๐

๘๒๑,๒๐๐

๑,๙๑๕,๒๐๐
๑๙๒,๐๐๐

๑,๑๐๑,๘๔๐
๑๑๘,๖๒๐

๗,๗๑๒,๕๒๐
๗๔๔,๔๘๐

๕๒๖,๘๐๐
๔,๑๐๘,๙๒๐
๓๘๒,๗๔๐

๕๘๖,๕๖๐
๕๑,๑๒๐

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม
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แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ประเภทค่าเบี้ยประชุม
ประเภทค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

๑,๓๕๐,๗๑๐

๒๙๙,๔๖๐

๓๓๔,๕๒๐

๑,๙๘๔,๖๙๐

๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐

๓๘๘,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๓๖,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๓๕,๖๐๐
๖๐,๐๐๐

๕๕๙,๖๐๐
๑๔๕,๐๐๐

แผนงาน
แผนงานบริหาร
ทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรองและพิธีการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น

๘๙๒,๐๐๐

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
๑,๓๔๔,๐๐๐

แผนงาน
การศึกษา
๑๒๐,๐๐๐

แผนงาน
สาธารณสุข
๘๗๐,๐๐๐

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงาน
การเกษตร

๙๕๓,๔๒๐

๖๒๐,๐๐๐

๑,๔๒๐,๐๐๐

รวม

๑,๒๗๕,๐๐๐

๑,๒๐๕,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐

แผนงาน
งบกลาง

๓,๙๗๖,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
๒,๑๒๘,๐๐๐

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

๑,๗๒๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๗,๙๑๑,๔๒๐
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แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

๒๗๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๕๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๖,๐๐๐

๗๓๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประเภทวัสดุการเกษตร

๑๐๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๒๑๕,๐๐๐
๙๙๗,๖๑๐
๑๑๐,๐๐๐
๔๓๒,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๙๙๗,๖๑๐

๑๐,๐๐๐
๑๓๒,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
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แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าสาธาณูป
โภค

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทวัสดุสารวจ
ประเภทวัสดุอื่น
ประเภทค่าไฟฟ้า
ประเภทค่าโทรศัพท์
ประเภทค่าน้าประปา
ประเภทค่าไปรษณีย์

๖๖๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๖,๐๐๐

๒๖๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม
๑,๔๒๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ประเภทครุภัณฑ์สารวจ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์เกษตร
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงาน
บริหารทั่วไป
๑๖๕,๑๐๐

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
๖๘,๐๐๐
๘๖,๐๐๐

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข
๘,๐๐๐

แผนงานเคหะ
และชุมชน
๓๐๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม
๗๐๕,๑๐๐
๘๖,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๓,๓๐๐
๕๙,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๔๔,๐๐๐
๘๗,๕๐๐

๔๔,๐๐๐
๑๓๓,๖๐๐
๕๙,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
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แผนงาน
แผนงาน
บริหารทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ
ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

๑,๔๕๐,๐๐๐

๑,๔๕๐,๐๐๐

๘,๖๙๗,๑๐๐

๘,๖๙๗,๑๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๘๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

๑,๖๐๐,๐๐๐

แผนงานเคหะ
และชุมชน
๑,๘๓๕,๙๐๐

๑๘๐,๐๐๐

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม
๓,๔๓๕,๙๐๐
๑๘๐,๐๐๐
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง
งบกลาง

บาเหน็จ/บานาญ

ค่าชาระหนี้เงินต้น
ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย
ประเภทเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประเภทสารองจ่าย
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ

แผนงาน
บริหารทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

๓๗๗,๔๖๐
๑๑๘,๒๗๐
๔๓๒,๐๐๐

๓๗๗,๔๖๐
๑๑๘,๒๗๐
๔๓๒,๐๐๐

๑๔,๙๙๕,๒๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
๔๗๓,๓๑๐
๑,๒๖๓,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๗๐,๐๐๐

๑๔,๙๙๕,๒๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
๔๗๓,๓๑๐
๑,๒๖๓,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๗๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
ค่าใช้จ่ายรายการเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๔,๗๘๖,๗๕๐ บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑) เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๕๔,๙๔๐ บาท
๒) เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๘๒๑,๒๐๐
บาท
๓) ค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๗,๘๑๙,๓๒๐ บาท
๔) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๑๔๕,๐๐๐
บาท
๕) ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๕๕๙,๖๐๐
บาท
๖) ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๗๘๔,๖๙๐ บาท
๗) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๔๐๐,๐๐๐
บาท
๘) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๓๒,๐๐๐บาท
๙) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น๘๖๐,๐๐๐
บาท
๑๐) เงินช่วยเหลือผู้รับบานาญ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐
บาท
๑๑) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงาน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๗๘๖,๗๕๐ บาท
หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๒ ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ตามหนังสือซักซ้อมฯ การจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๖๐

