คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่กา
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่กา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลแม่กาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่กา
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ดังต่อไปนี้
1. สถำนกำรณ์คลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕60 เทศบาลตาบลแม่กามีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 102,860,029.01 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
146,823,554.73 บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม
75,540,707.70 บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน ...........-..........โครงการ
รวม ……………-………… บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจานวน …………-…………… โครงการ
รวม ……………-………… บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง …3,936,537.77… บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9
(๑) รำยรับจริงทั้งสิ้น
85,196,339.44
หมวดภาษีอากร
20,432,450.10
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
๑,451,570.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
639,480.41
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
101,153.00
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
28,734,199.23
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
33,837,486.00
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวม

3,023,000.00
88,219,339.44

บำท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

ประกอบด้วย
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(๓) รำยจ่ำยจริง
จำนวน 53,449,017.82 บำท ประกอบด้วย
งบกลาง
15,579,418.31 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชัว่ คราว) 18,170,448.00 บาท
งบดาเนินงาน
9,803,536.59 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
6,772,743.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
157,020.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,965,851.92 บาท
(๔) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,023,000.00 บำท
(๕) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่จำนวน

-

บำท
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คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
๒.๑ รำยรับ
รำยรับ

รำยรับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

๒๕๕9

๒๕๖๐

2561

รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

32,554,240.96

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรำยได้จัดเก็บเอง

๘,๓๓๗,๓๑๘.๐๐ 15,950,000.00

1,914,657.80

๑,๕๘๑,๐๘๒.๐๐

1,580,000.00

896,237.92

๕๐๐,๐๐๐.00

500,000.00

0.00

๐.๐๐

0.00

189,356.10

๔๓๐,๐๐๐.00

180,000.00

0.00

๐.๐๐

0.00

35,554,492.78 ๑๐,๘๔๘,๔๐๐.๐๐ 18,210,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,640,485.93

๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 33,490,000.00

36,640,485.93

๓๐,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 33,490,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

20,215,754.00

๔๔,๑๖๑,๖๐๐.๐๐ 42,300,000.00

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,215,754.00

๔๔,๑๖๑,๖๐๐.๐๐ 42,300,000.00

รวม

92,410,732.71

๘๖,๐๐๐,๐๐๐.00 94,000,000.00
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
๒.๒ รำยจ่ำย
รำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ปี ๒๕๖1

จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลาง
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้าง
ชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวม

3,382,094.94
21,513,536

๒๒,๑๖๙,๗๔๐.๐๐ 24,287,500.00
๒๕,๕๖๑,๒๔๐.๐๐ 28,078,340.00

17,629,274.44

๒๑,๗๐๖,๗๒๐.๐๐ 24,590,260.00

11,337,426.27 ๑๑,๕๙๒,๘๐๐.๐๐ 12,133,900.00
535,558
๘๕๒,๐๐๐.๐๐
512,000.00
3,279,424.44 ๔,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ 4,398,000.00
57,677,314.09 ๘๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 94,000,000.00
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1 ของเทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

26,780,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,730,000

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

5,124,710
9,617,380
22,220,060

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,295,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑,715,000

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

2๓๐,๐๐๐

ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

24,287,500
94,๐๐๐,๐๐๐
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๐)
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

งำนบริหำรทั่วไป
17,075,160
3,072,000
14,003,160
7,362,790
2,059,310
2,372,000
1,585,000
1,241,480
255,900
255,900
12,000
12,000
24,705,850

งำนบริหำรงำนคลัง

รวม
3,072,000
14,003,160

2,074,500
380,000
500,000
100,000
94,500
94,500
2,074,500

2,059,310
2,059,310
2,752,000
1,341,480
350,400
12,000
26,780,350
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบ

งำน

งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
(รหัสบัญชี ๐๐๑๒๐)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
2,210,000
20,000
1,966,000
224,000
20,000
20,000
500,000
500,000
2,730,000

รวม
20,000
1,966,000
224,000
20,000
500,000
2,730,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนกำรศึกษำ(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๐ )
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
1,867,760
1,867,760
1,744,950
834,350
910,600
1,432,000
1,432,000
1,867,760
3,176,950

งำนศึกษำไม่
กำหนดระดับ

รวม
1,867,760

80,000
80,000

914,350
910,600

1,432,000
80,000 5,124,710
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนสำธำรณสุข(รหัสบัญชี ๐๐๒๒๐)
งบ

งำน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

4,222,860
4,222,860
3,596,,520
376,520
2,260,000
1,290,000
1,288,000
1,288,000
180,000
180,000
9,617,380

รวม
4,222,860

376,520
2,260,000
1,290,000
1,288,000
180,000
9,617,380
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๔๐)
งบ

งำน

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งำนไฟฟ้ำและถนน

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4,912,560
4,912,560

4,912,560

786,000
1,560,000
965,000

786,000
2,310,000
965,000

750,000

865,500

รวม

รวม

9,089,060

9,610,000

865,500
9,610,000

2,771,000
12,381,000

2,771,000
22,220,060

750,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๕๐)
งบ

งำน

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งำนบริหำรทั่วไป

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน

150,000
150,000
รวม

1,130,000
1,130,000
15,000
15,000
1,145,000

150,000

รวม
1,280,000
1,280,000
15,000
15,000
1,295,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (รหัสบัญชี๐๐๒๖๐)
งบ

งำน

งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
รวม

700,000
700,000
700,000

985,000
985,000
985,000

งำนวิชำกำรวำงแผนและ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
30,000
30,000
30,000

รวม
1,715,000
1,715,000
1,715,000
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
แผนงำนกำรเกษตร (รหัสบัญชี๐๐๓๒๐)
งบ

งำน

งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
รวม

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

รวม

200,000
200,000
200,000

2๓๐,๐๐๐
2๓๐,๐๐๐
2๓๐,๐๐๐

แผนงำนงบกลำง (รหัสบัญชี๐๐๔๑๐)
งบ

งำน

งบกลำง
งบกลาง
รวม

งำนงบกลำง

รวม
24,287,500
24,287,500
24,287,500

24,287,500
24,287,500
24,287,500
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เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำ
อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา ๖๕ จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่กา และโดยอนุมตั ิของนายอาเภอเมืองพะเยา ตามคาสั่ง
จังหวัดพะเยา ที่ 3202/๒๕๕9 ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕9
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖1”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 94,๐๐๐,๐๐๐บาท
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 94,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้ำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

26,780,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม

2,730,000

แผนงานการศึกษา

5,124,710

แผนงานสาธารณสุข

9,617,380

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

22,220,060
1,295,000
๑,715,000

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

2๓๐,๐๐๐
24,287,500
94,๐๐๐,๐๐๐
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ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ ๖.ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่กามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่……..15 กันยายน 2560………
(ลงนาม)
(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่กา
เห็นชอบ
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำอำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
รำยรับจริง
รำยกำร
หมวดภำษีอำกร
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒) ภาษีบารุงท้องที่
๓) ภาษีป้าย.
๔) อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภำษีอำกร
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
๔) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

๕,๓๒๙,๑๕๐.๖๔
๓๒๘,๓๖๕.๑๕
๓๙๕,๑๑๓.๐๐
๔๔,๕๔๘.๐๐
๖,๐๙๗,๑๗๖.๗๙

๗,๐๓๘,๖๖๒.๕๗
๒๓๙,๙๖๔.๓๐
๔๘๐,๒๓๑.๐๐
๓๘,๔๐๐.๐๐
๗,๗๙๗,๒๕๗.๘๗

31,429,393.26
274,365.70
812,202
38,280
32,554,240.96

๗,๖๗๗,๓๑๘
๒๘๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘,๓๓๗,๓๑๘

๗,๖๘๒.๔๐
๑๘๕,๘๑๙.๐๐
๐.๐๐
๕,๙๕๐.๐๐

๗,๗๐๑.๘๐
๐.๐๐
๗๒๒,๓๘๐.๐๐
๒๑๕,๗๕๐.๐๐

6,537.80
0
803,680
248,180

๘,๐๐๐
๐.๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

๓.๗๕% 15,270,000
๐.๐๐%
250,000
๐.๐๐%
400,000
๐.๐๐%
30,000
15,950,000
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

6,000
0.00
600,000
200,000
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รำยรับจริง
รำยกำร
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

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

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

๕๔,๕๖๐.๐๐

๖๖,๕๖๐.๐๐

75,000

๒,๓๖๐.๐๐

๑,๑๖๐.๐๐

910

๒๑,๙๙๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๗๒๗,๗๓๐.๐๐
๒๒๕,๔๕๐.๐๐
๑๗๗,๑๖๘.๐๐
๒๓๔,๔๗๐.๐๐
๗,๕๔๐.๐๐

๑๕,๐๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๒๙,๔๐๐.๐๐
๑๘๑,๒๑๐.๐๐
๒๙๒,๐๔๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐

38,090
5,560
0
144,950
226,188
270,330
3,000

๓,๖๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๑๘๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐
๗๘,๐๖๖.๐๐
๒๕๕.๐๐

๑,๔๒๐.๐๐

๖,๒๔๐.๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕60
ปี ๒๕๖1
(%)
๕๕,๐๐๐ ๐.๐๐%
55,000
๒,๐๐๐ ๐.๐๐%
๑๕,๐๐๐
๐
๐
๒๐๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

2,000

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

20,000
3,000
0
300,000
60,000
250,000
3,000

8,900
14,632
310

๐.๐๐ ๐.๐๐%
๒๐๕,๕๘๒ ๐.๐๐%
๐ ๐.๐๐%

68,390

๑,๕๐๐ ๐.๐๐%

3,000
50,000
200
26,200
100
1,500

17

รำยรับจริง
รำยกำร

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
๑,๖๖๑,๐๑๙.๔๐ ๑,๘๓๗,๗๕๒.๘๐
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) ดอกเบี้ย
๖๑๗,๕๗๕.๐๐ ๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑
๒) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
๓,๕๓๔.๒๐
๐.๐๐
๓) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
๓,๕๓๔.๒๐
๐.๐๐
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๖๒๔,๕๔๓.๔๓ ๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๑
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทรำยได้จัดเก็บเอง
๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๒) ค่าขายแบบแปลน
๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๕๐๐.๐๐
๓) ค่าเขียนแบบแปลน
๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๒๘๙,๘๐๑.๐๐
๙๔,๒๖๔.๙๓
รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๗๗๔,๘๐๑.๐๐ ๒๙๐,๗๖๔.๙๓

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕60
ปี ๒๕๖๐
(%)

1,914,657.80 ๑,๕๘๑,๐๘๒

๐.๐๐% 1,580,000

896,237.92

๕๐๐,๐๐๐
.๐.๐๐
.๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

500,000
0
0
500,000

๐
๒๐๐,๐๐๐
๐
๒๓๐,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐

๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%
๐.๐๐%

0
80,000
0
100,000
180,000

896,237.92

49,500
139,856.10
189,356.10
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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 รรมตาม
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภำษีจัดสรร

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

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

767,955.24
9,427,094.06
7,775,658.86
209,829.10
4,226,907.75
9,092,113.39
768,554.85
150,505.68
4,221,867

๒๘,๔๐๒,๕๒๔.๗๘

๔๐,๕๘๐,๒๓๖.๑๒

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕60
ปี ๒๕๖1
(%)

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

๐.๐๐%
410,000
๐.๐๐% 10,100,000
๐.๐๐%
0
๐.๐๐%
550,000
๐.๐๐% 4,000,000
๐.๐๐% 9,000,000
๐.๐๐%
680,000
๐.๐๐%
250,000
๐.๐๐% 8,500,000

36,640,485.93 ๓๐,๙๙๐,๐๐๐

33,490,000
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รำยรับจริง
รำยกำร

ปี ๒๕๕7

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการ ๒๕,๑๒๑,๖๒๘.๐๐
อื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๑๒๑,๖๒๘.๐๐
รวมทุกหมวด ๖๒,๖๘๑,๗๙๓.๔๐

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

๒๔,๐๑๐,๑๗๗.๐๐

20,215,754

๒๔,๐๑๐,๑๗๗.๐๐
๗๕,๘๖๕,๗๔๔.๕๓

20,215,754
92,410,732.71

ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

๔๔,,๑๖๑,๖๐๐ ๘๐.๗๐%

42,300,000

๔๔,,๑๖๑,๖๐๐
๘๖,๐๐๐,๐๐๐

42,300,000
94,000,000
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 94,๐๐๐,๐๐๐ บำท แยกเป็น
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
ประเภทรายได้จดั เก็บเอง

รวม 15,950,000 บำท

๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน 15,270,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้
ถูกต้องตามกฎหมายและภาษีจากมหาวิทยาลัยพะเยาและคาดการณ์วา่ จะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น
๒) ภาษีบารุงท้องที่
จานวน ๒5๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
๓) ภาษีป้าย
จานวน 400,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
๔) อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต

รวม

1,580,000 บำท

ประเภทรายได้จดั เก็บเอง
๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จานวน
6,๐๐๐ 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
20,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนสถิตของผู้รับบริการทางทะเบียนราษฎร
๗) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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๘) ค่าปรับผิดสัญญา
จานวน 60,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๙) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน
๒๐๐ตารางเมตร
จานวน
3,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน 50,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๑) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน ๒5๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
จานวน
3,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
จานวน 26,200 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รบั จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
จานวน
3,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รบั จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง
จานวน
200 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รบั จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
16) ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จานวน
100 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รบั จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน
๑,๕๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รบั จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

รวม ๕๐๐,๐๐๐ บำท

ประเภทรายได้จดั เก็บเอง
๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม 18๐,๐๐๐ บำท
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง
๑) ค่าขายแบบแปลน
จานวน 8๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณทีผ่ ่านมาเนื่องจากงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐานลดลง
๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน 10๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร

รวม 33,490,000 บำท

ประเภทรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน 10,100,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒) ภาษีสุรา
จานวน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๓) ภาษีสรรพสามิต
จานวน
9,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๔) ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
6๘๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๕) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๖) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จานวน
๘,5๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
จานวน
๔๑๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
๘) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
๕๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 42,300,000 บำท

ประเภทรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอืน่ ทั่วไป หรือเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
42,300,000 บาท ประมาณการไว้ ตากว่
่ า ปี ที่ ผ่ า นมาและได้ รั บ การจั ด สรรจริ ง ตามหนั ง สื อ
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒ / ว 2989 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่ อ ง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทางบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำอำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕60
(%)
ปี ๒๕๖1

725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
2,848,320

725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
2,848,320

รำยกำร
ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

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

๐.๐๐%
756,000
๐.๐๐%
240,000
๐.๐๐%
240,000
๐.๐๐%
216,000
๐.๐๐% 1,620,000
๐.๐๐% 3,072,000
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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 ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

๘,๐๓๗,๓๖๐
๒๔,๐๐๐
๕๒๖,๘๐๐
๔,๑๐๘,๙๒๐
๓๘๒,๗๔๐
๐
18,665,216 ๑๓,๐๗๙,๘๒๐
21,513,536 ๑๕,๙๒๘,๑๔๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)

๔,๐๐๖,๓๓๘.๐๐
๑๒๐,๓๒๐.๐๐
๑๔๖,๘๘๗.๐๐
๑,๖๙๖,๒๑๐.๐๐
๖๔๘,๗๐๐.๐๐
๒๘,๖๘๐.๐๐
๖,๖๔๗,๑๓๕.๐๐
๘,๙๒๑,๑๓๕.๐๐

๔,๖๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๙๕๕.๐๐
๑๗๖,๔๐๐.๐๐
๒,๙๕๑,๙๒๐.๐๐
๒๕๔,๐๓๑.๐๐
๐.๐๐
๘,๐๓๗,๓๐๖.๐๐
๑๐,๘๒๕,๑๔๖.๐
๐

10,799,370
11,112
623,686
6,474,671
756,377

๐.๐๓
๒.๔๓
๐.๐๖
-๐.๐๒
-๐.๑๕

๖๖,๓๓๐.๐๐

๕๘๑,๗๐๘.๐๐

27,150

๑,๓๕๐,๗๑๐

๐.๐๐
๙๘,๐๘๐.๐๐

๑,๘๑๒.๐๐
๑๗,๒๒๐.๐๐

1,812
27,720

๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๐.๐๐

๒๖๙,๑๕๐.๐๐
๓๖,๘๖๓.๐๐

๓๒๒,๐๓๐.๐๐
๕๒,๕๗๕.๐๐

300,023
72,035

๓๘๘,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๐.๒๑

ปี ๒๕๖๐
8,840,880
5,220
526,800
4,230,780
399,480

๐.๐๑ 14,003,160
17,075,160
๐.๐๑

๐.๘๙
๐.๐๐
๐.๐๐

1,423,310
50,000
70,000
436,000
80,000
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รำยกำร
๖) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่ำตอบแทน
หมวดค่ำใช้สอย

ปี ๒๕๕7
๙๑,๒๓๙.๐๐
๕๖๑,๖๖๒.๐๐

๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการรับรองและพิธกี าร
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่ำวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๔) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
๕) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๖) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8
๐.๐๐
๙๗๕,๓๔๕.๐๐

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ยอดต่ำง(%)

ปี ๒๕๖๐

0
428,740

๐
๑,๙๓๘,๗๑๐

๔๒๔,๗๔๒.๒๖
๕๓,๙๙๕.๐๐
๑,๗๔๑,๖๒๖.๐๐

๗๖๓,๔๑๒.๐๖ 1,848,255.01
๔๓,๐๔๗.๐๐
37,480
๑,๑๔๑,๘๗๘.๐๐
1,692,515

๗๐๒,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑,๔๒๘,๐๐๐

๔๖๘,๗๘๖.๒๔
๒,๖๘๙,๑๔๙.๕๐

๑๙๓,๓๒๘.๓๑
๒,๑๔๑,๖๖๕.๓๗

248,411.95
3,826,661.96

๒๐๐,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐

-๐.๗๕
-๐.๗๑

150,000
2,477,000

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

585,155
5,077
114,139
4,910
72,890
570,964.10

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

-๐.๖๙
-๐.๕๐
-๐.๑๕
๐.๐๐
-๐.๒๐
-๐.๑๗

350,000
5,000
100,000
10,000
100,000
700,000

๐.๓๖
๑.๖๘
๐.๑๔
-๐.๒๙

0
2,059,310
744,000
120,000
1,463,000
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รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๑๔๔,๕๖๐.๐๐
๓,๖๒๐.๐๐

รำยกำร
ปี ๒๕๕7
๗) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๐.๐๐
๘) ประเภทวัสดุเกษตร
๐.๐๐
๙) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑๙,๙๘๐.๐๐
๑๐) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
๐.๐๐
๑๑) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๒๑๑,๓๗๕.๐๐
๑๒) ประเภทวัสดุอื่น
๔,๔๕๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ ๑,๓๓๙,๐๘๕.๖๐ ๑,๔๒๓,๔๗๕.๐๐
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
๑) ประเภทค่าไฟฟ้า
๕๔๗,๔๘๘.๒๕ ๖๐๕,๕๙๙.๙๐
๒) ประเภทค่าน้าประปา
๐
๐
๓) ประเภทค่าโทรศัพท์
๑๘๓,๒๑๒.๗๔ ๑๘๖,๘๓๙.๕๓
๔) ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค ๗๓๐,๗๐๐.๙๙ ๗๙๒,๔๓๙.๔๓
รวมงบดำเนินงำน ๕,๓๒๐,๕๙๘.๐๙ ๕,๓๓๒,๙๒๔.๘๐

๐
๐
๗๐,๐๐๐
๐
๘๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

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

1,696,146.10

๑,๓๕๐,๐๐๐

-๐.๔๙

1,585,000

677,130.29
1,712
180,695.09

๖๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๕๐
-๐.๐๕

859,537.38

๘๔๐,๐๐๐

๐.๐๐

960,000
36,000
192,000
53,480
1,241,480

6,811,085.44

๖,๕๒๘,๗๑๐

-๐.๒๕

5,303,480

ปี ๒๕๕9
24,525
19,470
6,146
49,940
213,840
29,090

ปี ๒๕60

ปี ๒๕๖1
70,000
200,000
50,000
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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 ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

63,000
1,118,420

๑๖๕,๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๖๕,๑๐๐

1,118,420

๐
๑๖๕,๑๐๐

๑๒๓,๖๐๐.๐๐

๖๔๙,๑๐๐.๐๐

123,800

๑๐,๐๐๐.๐๐

๙๙,๒๐๐
๔,๙๙๐.๐๐

187,280
6,980
491,410
245,950

๗๔,๗๘๐.๐๐
๙,๘๐๐.๐๐
๒๑๘,๑๘๐.๐๐
๐
๐
๓๒๕,๔๐๐.๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๑,๔๐๐.๐๐
๘๖๙,๖๙๐.๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๖๙,๖๙๐.๐๐

ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
๑๓.๔๗
๐.๐๐
-๑๐๐
๐.๐๐
-๑๐๐
-๑๐๐
-๑๐๐
๐.๐๐
-๑๐๐

ปี ๒๕๖1

255,900

-๑๐๐
255,900
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
๑) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
๐
๑๒,๐๐๐
10,000
๑๒,๐๐๐
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทดี่ ิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
10,000
๑๒,๐๐๐
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
10,000
๑๒,๐๐๐
รวมงำนบริหำรทั่วไป ๑๔,๔๕๙,๙๑๓.๐๙ ๑๘,๑๒๕,๓๖๐.๘๐ 22,995,483.44 ๒๒,๖๓๓,๙๕๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
๐.๐๐

ปี ๒๕๖1

12,000

๐.๐๐
๑๒,๐๐๐
๐.๐๐
๑๒,๐๐๐
-๐.๑๗ 24,705,850
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รำยกำร

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

งำนบริหำรกำรคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๑,๗๑๒,๐๔๘.๐๐ ๑,๖๙๒,๙๔๓.๐๐
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๕๙,๖๔๗.๐๐
๐
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๕๑,๑๐๐.๐๐ ๑๓๔,๔๐๐.๐๐
๔) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๕๘๕,๐๔๕.๐๐ ๘๐๗,๓๒๐.๐๐
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
๒๖๖,๕๑๕.๐๐ ๑๒๙,๖๐๔.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ๒,๖๗๔,๓๕๕.๐๐ ๒,๗๖๔,๒๖๗.๐๐
รวมงบบุคลำกร ๒,๖๗๔,๓๕๕.๐๐ ๒,๗๖๔,๒๖๗.๐๐

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕60

๐
๐
๐
21,000
21,000
21,000

๐
๐
๐

๐%
๐%
๐%
๐%
๐%
๐%
๐%

ปี ๒๕๖1

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
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รำยกำร

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่าตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
๐.๐๐ ๑๗๗,๓๐๐.๐๐
๐
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑๙,๑๔๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๓๕,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐
๐
๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๑๗,๗๕๖.๐๐
๙,๗๓๐.๐๐
๐
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
๕,๐๘๐.๐๐
๐
๐
รวมค่ำตอบแทน ๗๗,๕๗๖.๐๐ ๑๙๙,๐๓๐.๐๐
๐
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๙๘,๙๕๓.๔๐ ๑๓๘,๘๙๘.๕๘ 162,004.65
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการรับรองและพิธกี าร
๐
๐
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๓๒๗,๔๐๒.๐๐ ๖๕๑,๙๘๙.๐๐
807,181
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
๑๐,๖๐๐.๐๐ ๑๗,๗๖๘.๓๘ 14,649.95
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๔๓๖,๙๕๕.๔๐ ๘๐๘,๖๕๕.๙๖ 983,835.56

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๙๐,๐๐๐
๐
๗๐๐,๐๐๐

-๐.๗๖
๐

380,000

๗๐,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐

๐.๔๓ 100,000
-๐.๓๕ 1,380,000

-๐.๓๒

900,000
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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 ๒๕๕7
๑๘๔,๒๓๑.๑๕
๓,๗๘๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๙,๑๗๖.๐๐
๐.๐๐
๘๖,๖๙๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ ๓๔๓,๘๒๒.๑๕

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8
๒๑๕,๗๘๕.๒๐
๔,๙๘๔.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๘,๑๓๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๙,๘๙๐.๐๐
๓๙๘,๗๘๙.๒๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๗๗,๘๐๐.๐๐
๖๗,๓๔๐.๐๐
รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค ๗๗,๘๐๐.๐๐
๖๗,๓๔๐.๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๙๓๖,๒๑๓.๕๕ ๑,๔๗๓,๘๑๕.๑๖

ปี ๒๕๕9
275,778.40
2,350
29,000
49,800
134,240
491,168.40

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)
๑๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๐
๖๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๓๒,๐๐๐

๐
80,307 ๑๐๐,๐๐๐
80,307 ๑๐๐,๐๐๐
1,555,311 ๑,๓๙๒,๐๐๐

-๐.๔๗
๐.๐๐
-๐.๒๕
๐.๐๐
-๐.๖๗
๐.๐๐
-๐.๒๕
-๐.๔๓

200,000
20,000
40,000
80,000
5,000
150,000
495,000

๐.๐๐
๐.๐๐ 100,000
-๒.๑๐ 100,000
-๐.๔๙ 1,980,000
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รำยกำร

ปี ๒๕๕7

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

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

๑๓๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
81,855
๑๖๓,๐๐๐147,800
๑๒,๘๐๐
๒๖,๐๐๐๑๐,๐๐๐๑,๐๒๘,๐๐๐
๘๐,๒๐๐
229,655
๒๑๑,๘๐๐๑,๐๒๘,๐๐๐
๘๐,๒๐๐
229,655
๒๑๑,๘๐๐๒,๒๒๓,๐๐๐ ๑,๕๗๙,๓๐๐
1,805,966 ๑,๖๐๓,๘๐๐
๑๘,๑๑๘,๘๘๕ ๒๔,๓๔๙,๒๓๒ 24,801,449.44 ๒๔,๒๓๗,๗๕๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

๐.๐๐
94,500
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๖๒
๐.๖๒
๐.๐๒ 2,074,500
๐.๐๐ 26,780,350
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รำยกำร
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๒) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
๓) ประเภทวัสดุอื่น ๆ
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดำเนินงำน

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

20,000
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

0 ๑,๓๔๔,๐๐๐
234,010
๓๒๐,๐๐๐

1,606,000
360,000

๐.๐๐

๐.๐๐

234,010 ๑,๖๖๔,๐๐๐

1,986,000

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๕๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๖๖.๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐
234,010 ๑,๘๒๘,๐๐๐

30,000
30,000
64,000
124,000
2,110,000
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รำยกำร

ปี ๒๕๕7

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

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

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

รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมงบงำนบริหำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
รายจ่ายอื่น

ปี ๒๕๕9

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕60

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

525,558 ๘๔๐,๐๐๐
525,558 ๘๔๐,๐๐๐
525,558 ๘๔๐,๐๐๐
759,568 ๓,๒๐๔,๐๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%
๑๐๐%

ปี ๒๕๖1

20,000
20,000

๑๐๐% 500,000
๐.๒๓ 500,000
๐.๒๓ 500,000
๐.๗๐ 2,730,000
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รำยกำร

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมค่ำใช้สอย ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๓๔๘,๕๕๘.๘๐ ๙๘,๗๖๕.๐๐
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๐.๐๐
๐.๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๐.๐๐ ๑,๒๙๘,๐๐๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง
๐.๐๐
๗๘๓,๐๐๐
๔) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมค่ำครุภัณฑ์
๐.๐๐ ๑,๓๘๑,๐๐๐

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕60

-๑๐๐%

ปี ๒๕๖1

๒๐,๔๐๐

๐

๐

๒๐,๔๐๐
๒๐,๔๐๐

๐
๐

๒๒,๘๐๐
๐

๐
๐

-๑๐๐%

๐
๐

๒๙๘,๐๐๐
๓๒๐,๘๐๐

๐
๐

-๑๐๐%
-๑๐๐%

๐
๐

๐
๐
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รำยกำร
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวมงบค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมงบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
รวมหมวดรำยจ่ำยอื่น
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมงบแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

๐.๐๐

๐.๐๐

269,071.27

๐

-๑๐๐%

๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๑,๓๘๑,๐๐๐

269,071.27
589,871.27

๐
๐

-๑๐๐%

๐
๐

๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
๐
๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
๐
๓๗๔,๒๗๘.๐๐ ๙๐๑,๔๔๖.๐๐
๐
๐
๗๒๒,๘๓๖.๐๐ ๒,๓๘๑,๒๑๑.๐๐ 610,271.27
๐
๗๒๒,๘๓๖.๐๐ ๒,๓๘๑,๒๑๑.๐๐ 1,369,839.27 ๓,๒๐๔,๐๐๐

๐%
๐%
๐%
๐.๐๐
๐.๕๑

๐
๐
๐
๐
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รำยกำร
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๒) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๓) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวมงบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕60

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐ ๑,๑๗๙,๗๘๐
๐.๐๐ ๕๘๖,๕๖๐
๐.๐๐
๕๑,๑๒๐
๐.๐๐ ๑,๘๑๗,๔๖๐
๐.๐๐ ๑,๘๑๗,๔๖๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๘,๐๐๐
๐
๑๘,๐๐๐
๐
๑๘,๐๐๐ ๑,๘๑๗,๔๖๐

๐

ปี ๒๕๖1

๑๐๐% 1,230,080
๑๐๐% 610,320
๑๐๐%
27,360
๑๐๐% 1,867,760
๑๐๐% 1,867,760
-๑๐๐%

๐

๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๙๙ 1,867,760
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รำยกำร
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย
หมวดค่ำวัสดุ
๑) วัสดุงานบ้านงานครัว
๒) ประเภทอาหารเสริม (นม)
รวมหมวดค่ำวัสดุ
รวมงบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ปี ๒๕๕7

๐.๐๐
๐.๐๐
๒๓๗,๐๖๘.๐๐
๒๓๗,๐๖๘.๐๐

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

๑๒๐,๐๐๐
๐
๔๗๑,๘๒๐
๕๙๑,๘๒๐

๑๐๐%
๐%
๐.๒๖
๐.๓๘

714,350
834,350

๐.๐๐
๐.๐๐
๐ ๑๐๐,๐๐๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ 946,335.80 ๙๙๗,๖๑๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ 946,335.80 ๑,๐๙๗,๖๑๐
๕๕๖,๗๓๘.๐๐ ๑,๐๐๒,๗๕๘.๒๐ 1,072,335.80 ๑,๖๘๙,๔๓๐

๑๐๐%
-๐.๐๓
๗.๒๐
๖๕

100,000
810,600
910,600
910,600

-๐.๐๓
-๐.๐๓
-๐.๐๓
๖.๔๕

1,432,000
1,432,000
1,432,000
3,176,950

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 ๒๕๕9

๐
๐
126,000
126,000

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)

๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
2,119,840
๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
2,119,840
๒,๒๓๙,๒๓๐.๐๐
2,119,840
๓,๔๐๕,๓๒๐.๒๐ 3,192,175.80

๒,๐๘๑,๖๐๐
๒,๐๘๑,๖๐๐
๒,๐๘๑,๖๐๐
๓,๗๗๑,๐๓๐

120,000
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รำยกำร
งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนระดับมัธยมศึกษำ

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

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

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

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
รวมหมวดค่ำใช้สอย
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
รวมงบดำเนินงำน
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
รวมงบงำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๙,๕๖๔.๐๐
รวมแผนงำนกำรศึกษำ ๓,๒๗๗,๒๐๖.๐๐ ๔,๐๘๐,๘๘๔.๒๐

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕60

ปี ๒๕๖1

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๕,๖๖๘,๔๙๐

-๐.๒๕
80,000
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
-๐.๒๕
๘๐,๐๐๐
๐.๓๕ 5,124,710
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๘๐๓,๘๔๖.๐๐ ๙๒๓,๘๕๐.๐๐
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๕๒,๙๑๐.๐๐
๑๙,๙๘๐.๐๐
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๔) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๙๒๔,๘๘๘.๐๐ ๑,๔๓๕,๓๖๔.๐๐
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๖๓๓,๙๑๒.๐๐
๑๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ๒,๔๑๕,๕๕๖.๐๐ ๒,๔๓๐,๑๙๔.๐๐
รวมงบบุคลำกร ๒,๔๑๕,๕๕๖.๐๐ ๒,๔๓๐,๑๙๔.๐๐
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
๐.๐๐ ๑๓๖,๙๐๐.๐๐
อปท.
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๐.๐๐
๐.๐๐
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๑๙,๐๐๐.๐๐
๒๗,๕๕๐.๐๐
๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๓,๓๖๐.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕๕9

1,048,152
6,475
42,000
1,693,964
187,656
2,978,247
2,978,247

28,800

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง ปี ๒๕๖1
(%)

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

๐.๑๖
-๔.๒๙
๐.๖๘
๐.๑๐
๐.๐๐
๐.๑๓
๐.๑๓

1,752,720
78,000
2,166,720
225,420
4,222,860
4,222,860

๒๙๙,๔๖๐

๐.๓๘

325,520

๕,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

5,000
36,000
10,000
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ปี ๒๕๕7
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
๑,๐๓๐.๐๐
รวมหมวดค่ำตอบแทน
๒๓,๓๙๐.๐๐
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๖๕๘,๙๔๔.๐๗
๒) ประเภทค่ารับรองและพิธีการ
๐.๐๐
๓) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
๔๐๒,๒๑๑.๐๐
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
๑๖๖,๑๓๐.๒๐
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๑,๒๒๗,๒๘๕.๒๗
หมวดค่ำวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๔๕,๖๑๓.๐๐
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๐.๐๐
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๐.๐๐
๔) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๙๑,๓๕๒.๐๐
๕) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๕๑๒,๓๐๐
๖) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๐.๐๐
๗) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๒๒,๖๙๐.๐๐
๘) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
รวมงบหมวดค่ำวัสดุ ๖๗๑,๙๕๕.๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๑,๙๒๒,๖๓๐.๒๗

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8
๐.๐๐
๑๖๔,๔๕๐.๐๐
๗๑๘,๕๙๐.๔๕
๐.๐๐
๓๑๖,๗๙๖.๐๐

ปี ๒๕๕9
๐
๒๒๕,๗๙๐

ปี ๒๕๖1
376,520

๘๗๐,๐๐๐
๐
๖๒๐,๐๐๐

๐.๑๓ 900,000
๐.๐๐
๐.๑๓ 1,010,000

๑๒๒,๗๒๙.๔๙ 106,317.04
๑๘๐,๐๐๐
๑,๑๕๘,๑๑๕.๙๔ 1,109,837.46 ๑,๖๗๐,๐๐๐

-๐.๓๙ 350,000
๐.๐๗ 2,260,000

๔๖,๐๖๖.๐๐
๒,๔๒๐
๐.๐๐
๒๓๖,๐๒๕.๐๗
๔๘๑,๗๗๙.๐๐
๐.๐๐
๒๒,๙๘๐.๐๐

680,241.02

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง(%)
๐
๐.๐๐
๓๔๕,๔๖๐
๐.๓๕

323,279.40

70,659

๘๐,๐๐๐
๐
๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๐
๘๐,๐๐๐

3,450
103,700
460,990
24,580
36,680
65,780
๗๘๙,๒๗๐.๐๗
765,839
๘๖๕,๐๐๐
๒,๑๑๑,๘๓๖.๐๑ 1,904,476.46 ๒,๘๘๐,๔๖๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๑๐
๐.๐๐
๐.๓๑

100,000
5,000
5,000
200,000
780,000

100,000
50,000
๐.๐๕ 1,240,000
๐.๑๐ 3,876,520
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
(%)

งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๑๒,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐
9,200
๘,๐๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๙,๐๐๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๐.๐๐
๐.๐๐
๐
๔) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒๐,๖๙๐.๐๐
๐.๐๐
๓๓,๓๐๐
๕) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
876,000
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์
๓๒,๘๙๐.๐๐
๐.๐๐
885,200
๑๐๐,๓๐๐
รวมงบลงทุน
๓๒,๘๙๐.๐๐
๐.๐๐
885,200
๑๐๐,๓๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
๑) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
135,000 ๑๘๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
135,000 ๑๘๐,๐๐๐
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
135,000 ๑๘๐,๐๐๐
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ๔,๕๕๑,๐๗๖.๒๗ ๔,๗๒๒,๐๓๐.๐๑ 5,902,923.46 ๖,๘๐๓,๗๖๐

ปี ๒๕๖1

-๐.๑๖
๑.๐๐
๑.๐๐
1,288,000
-๘.๐๓ 1,288,000
-๘.๐๓ 1,288,000
-๐.๕๐ 180,000
-๐.๕๐ 180,000
-๐.๕๐ 180,000
-๐.๐๒ 9,617,380
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๐.๐๐
๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบค่าใช้สอย
๐.๐๐
๐.๐๐
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบค่าวัสดุ
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบงบดำเนินงำน
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบแผนสำธำรณสุข ๔,๕๕๑,๐๗๖.๒๗ ๔,๗๒๒,๐๓๐.๐๑

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕๖1

๐

๐

๐%

๐

๐

๐

๐%

๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
0 ๖,๘๐๓,๗๖๐

๐%
๐
๐%
๐
๐%
๐
๐%
๐
-๐.๐๒ 9,617,380

45

รำยกำร

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ)
๑) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
๑,๖๗๘,๒๗๗.๐๐ ๑,๙๓๘,๗๑๓.๐๐
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
๓๗,๙๖๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
๓๕,๐๐๐.๐๐
๔๙,๑๘๖.๐๐
๔) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
๕๘๓,๔๗๕.๐๐ ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
๑๔๖,๔๓๕.๐๐ ๑๐๕,๔๘๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ๒,๔๘๑,๑๔๗.๐๐ ๓,๒๙๕,๓๗๙.๐๐
รวมงบบุคลำกร ๒,๔๘๑,๑๔๗.๐๐ ๓,๒๙๕,๓๗๙.๐๐
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
๐.๐๐ ๑๓๑,๐๐๐.๐๐
อปท.
๒) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๐.๐๐
๐.๐๐
๓) ประเภทค่าเช่าบ้าน
๑๔๖,๘๕๐.๐๐ ๑๖๑,๙๓๓.๐๐

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง ปี ๒๕๖1
(%)

2,227,997 ๒,๗๙๐,๗๘๐
๐
147,900
๑๖๑,๔๐๐
981,640 ๑,๑๐๑,๘๔๐
100,774
๑๑๘,๖๒๐
3,458,311 ๔,๑๗๒,๖๔๐
3,458,311 ๔,๑๗๒,๖๔๐
๓๓๔,๕๒๐
158,150

๕๐,๐๐๐
๑๓๕,๖๐๐

๐.๑๐
๐.๐๐
๐.๐๗
๐.๑๑
๐.๐๖
๐.๑๐
๐.๑๐

๐.๔๒
-๑.๐๐

3,160,260
152,400
1,461,300
138,600
4,912,560
4,912,560
400,000
50,000
286,000
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๔) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๕) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมงบค่ำตอบแทน

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

๗,๔๗๗.๐๐
๘๙๓.๐๐
๑๕๕,๒๒๐.๐๐

๙,๔๕๗.๐๐
๐.๐๐
๓๐๒,๓๙๐.๐๐

หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๒๕๓,๕๒๗.๐๕ ๓๖๘,๙๙๘.๖๓
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
๕๖๘,๕๑๐.๐๐ ๔๗๑,๓๑๔.๐๐
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
๓) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
๑๘๔,๓๙๒.๒๖ ๒๑๐,๒๒๕.๖๒
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๑,๐๐๖,๔๒๙.๓๑ ๑,๐๕๐,๕๓๘.๒๕
หมวดค่าวัสดุ
๑) ประเภทวัสดุสานักงาน
๘๕,๕๔๘.๔๔
๙๑,๓๒๕.๐๐
๒) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๐.๐๐
๐.๐๐
๓) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
๐.๐๐
๐.๐๐
๔) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
๘๐,๙๐๐.๐๐
๑๐,๖๘๘.๐๐
๕) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๓๓,๐๐๐.๐๐
๒๘,๘๐๐.๐๐
๖) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๒๖๔,๗๘๐.๐๐ ๑๘๕,๐๘๐.๐๐
๗) ประเภทวัสดุเกษตร
๔,๙๘๕.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕๕9
15,375
173,525
365,312.62
379,676

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)
๖๐,๐๐๐
๐.๑๗
50,000
๐
๕๘๐,๑๒๐
๐.๐๒ 786,000
๗๕๐,๐๐๐
๗๓๐,๐๐๐

94,677.12
๑๕๐,๐๐๐
839,665.74 ๑,๖๓๐,๐๐๐
119,184
154,377
16,800
191,036

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

-๐.๐๗
๐.๐๔

730,000
530,000

๐.๐๐ 300,000
-๐.๐๒ 1,560,000
๐.๑๖
๑.๐๐
๐.๐๐
๐.๕๐
-๐.๕๐
๐.๒๓
๐.๐๐

150,000
10,000
30,000
100,000
200,000
360,000
10,000
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ปี ๒๕๕7

๘) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๙,๙๙๐.๐๐
๙) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๙๗,๑๘๐.๐๐
๑๐) ประเภทวัสดุสารวจ
๐.๐๐
รวมหมวดค่ำวัสดุ ๕๗๕,๗๘๓.๔๔
รวมงบดำเนินงำน ๑,๗๓๗,๔๖๒.๗๕
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
๑) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
๑๒,๙๐๐.๐๐
๒) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๐.๐๐
๓) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๘,๘๐๐.๐๐
๔) ประเภทครุภัณฑ์สารวจ
๘๔,๐๔๐.๐๐
๕) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๐.๐๐
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ ๑๐๕,๗๔๐.๐๐
รวมงบลงทุน ๑๐๕,๗๔๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมงบงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๔,๓๒๔,๓๔๙.๗๕

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

๐.๐๐
๓๒,๘๑๐.๐๐
67,150
๐.๐๐
๓๔๘,๗๐๓.๐๐
548,547
๑,๗๐๑,๖๓๑.๒๕ 1,561,737.74
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

6,000
102,800
22,500
13,500
48,580
193,380
193,380

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
(%)
๒๐,๐๐๐
๐.๐๐
๘๐,๐๐๐ -๐.๒๕
๒,๐๐๐
๑.๐๐
๗๓๓,๐๐๐
๐.๑๐
๒,๙๔๓,๑๒๐
๐.๐๒

ปี ๒๕๖1
20,000
80,000
5,000
965,000
4,061,000

๓๐๑,๐๐๐
๐
๐
๔๔,๐๐๐
๘๗,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐
๔๓๒,๕๐๐

๐.๙๘
๐.๖๙
๐.๔๓
๐.๕๓
๐.๕๓

787,000
4,500
44,000
30,000
865,500
865,500

1,044,584.44
๑,๘๓๕,๙๐๐
๔,๙๙๗,๐๑๐.๒๕ 6,258,013.18 ๙,๓๘๔,๑๖๐.๐๐

๑๐๐
๓๗.๔๘

9,089,060
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ปี ๒๕๕7

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

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

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

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

๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐
๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐
๑,๘๔๘,๘๐๘.๐๐
๙,๔๔๘,๗๒๓.๖๓

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

3,025,100 ๑,๔๕๐,๐๐๐
5,295,800 ๘,๖๙๗,๑๐๐
8,320,900 ๑๐,๑๔๗,๑๐๐
0
0
0
8,320,900

๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐
๑๐,๑๔๗,๑๐๐

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)

3,025,000
6,585,000
9,610,000
2,771,000
2,771,000
2,771,000
12,381,000
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง ปี ๒๕๖1
(%)

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
๐.๐๐
๐.๐๐
242,300
๖๙๐,๐๐๐
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
๐.๐๐
๐.๐๐
242,300
๖๙๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
๐.๐๐
242,300
๖๙๐,๐๐๐
รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๐.๐๐
๐.๐๐
242,300
๖๙๐,๐๐๐
รวมงบแผนเคหะและชุมชน ๕,๓๙๓,๑๔๙.๗๕ ๑๔,๔๔๕,๗๓๓.๘๘ 14,821,213.18 ๒๐,๒๒๑,๒๖๐
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐
307,922 ๑,๗๒๐,๐๐๐
อื่น ๆ
รวมหมวดค่ำใช้สอย ๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐
307,922 ๑,๗๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงำน ๑๘๐,๓๖๒.๐๐
๕๒๘,๙๕๐.๐๐
307,922 ๑,๗๒๐,๐๐๐

๐.๔๖

750,000

๐.๔๖
750,000
๐.๔๖
750,000
๐.๔๖
๐.๔๖ 22,220,060

๐.๑๘

1,280,000

๐.๑๘
๐.๑๘

1,280,000
1,280,000
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

งบรำยจ่ำยอื่น
รำยจ่ำยอื่น
๑)
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
๐.๐๐
๐.๐๐
พัฒนาระบบต่าง ๆเพือ่ มิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทดี่ ิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง
๑) รำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
๐.๐๐
๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน ๒๐๐,๓๖๒.๐๐ ๕๔๘,๙๕๐.๐๐
รวมงบแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๒๐๐,๓๖๒.๐๐ ๕๔๘,๙๕๐.๐๐

ปี ๒๕๕9

20,000
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
327,922
327,922

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕60

ปี ๒๕61

๐

๐

๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐

๐.๐๐
15,000
๐.๐๐
15,000
๐.๐๐
15,000
๐.๑๘ 1,295,000
๐.๑๘ 1,295,000
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
๑) ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบหมวดค่ำใช้สอย
รวมงบดำเนินงำน
รวมงบงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)

๕๗๔,๖๔๐.๐๐

๘๓๙,๕๔๔.๐๐

757,984

๗๐๐,๐๐๐

-๐.๒๑

700,000

๕๗๔,๖๔๐.๐๐
๕๗๔,๖๔๐.๐๐
๕๗๔,๖๔๐.๐๐

๘๓๙,๕๔๔.๐๐
๘๓๙,๕๔๔.๐๐
๘๓๙,๕๔๔.๐๐

757,984
757,984
757,984

๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

-๐.๒๑
-๐.๒๑
-๐.๒๑

๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

1,262,665 ๑,๒๐๕,๐๐๐
47,830
๐.๐๐

-๐.๐๘

๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐
๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐
๑,๗๔๘,๖๕๐.๐๐ ๑,๑๗๔,๐๐๕.๐๐

1,310,495 ๑,๒๐๕,๐๐๐
1,310,495 ๑,๒๐๕,๐๐๐
1,310,495 ๑,๒๐๕,๐๐๐

-๐.๑๖
-๐.๑๖
-๐.๑๖

985,000
985,000
985,000
985,000
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๐.๐๐
๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร ๒,๓๒๓,๒๙๐.๐๐ ๒,๐๑๓,๕๔๙.๐๐
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
๐.๐๐
๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวมงบดำเนินงำน
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบงำนส่งเสริมกำรเกษตร
๐.๐๐
๐.๐๐
รวมงบแผนงำนกำรเกษตร
๐.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕๕9

32,400

ประมำณกำร
ปี ๒๕60 ยอดต่ำง ปี ๒๕๖1
(%)

๒๐,๐๐๐

32,400
๒๐,๐๐๐
32,400
๒๐,๐๐๐
2,100,879 ๑,๙๒๕,๐๐๐

-๐.๗๕

30,000

-๐.๗๕
30,000
-๐.๗๕
30,000
-๐.๑๙ 1,715,000

11,500

๓๐,๐๐๐

๐.๐๐

230,000

11,500
11,500
11,500

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

2๓๐,๐๐๐
2๓๐,๐๐๐
2๓๐,๐๐๐
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ปี ๒๕๕7

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมงบหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบงำนส่งเสริมกำรเกษตร
รวมงบแผนงำนกำรเกษตร

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

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ปี ๒๕๕9

๐
๐
๐
11,500
11,500

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอด
ปี ๒๕๖1
ต่ำง
(%)
๐
๐
๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐
๐
๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

ประมำณกำร
ยอดต่ำง
(%)

ปี ๒๕๖1

แผนงำนงบกลำง
งำนงบกลำง
งบกลำง
หมวดงบกลำง
๑) ค่ำชำระหนี้เงินต้น
๒) ค่ำชำระหนี้ดอกเบี้ย
๓) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๔) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๕) ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๖) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
๗) ประเภทสารองจ่าย
๘) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
๙) ประเภทเงินช่วยพิเศษ
รวมหมวดงบกลำง

๐.๐๐
๒๗๗,๗๔๖.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๑๙,๐๐๐.๐๐
๓๐๗,๙๐๐.๐๐
๕๑๓,๘๗๐.๒๕
๒๔,๗๘๐.๐๐
๑,๖๔๓,๒๙๖.๒๕

๐.๐๐
๒๑,๓๓๐.๐๐
๓๕๘,๘๐๖.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๘๑,๕๐๐.๐๐
๘๘๗,๖๑๐.๐๐
๘๒๓,๗๔๑.๗๑
๐.๐๐
๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑

286,552.23
99,661.91
364,925
593,000
331,730
830,624.16
27,000

๓๗๗,๔๖๐
๑๑๘,๒๗๐
๔๓๒,๐๐๐
๑๔,๙๙๕,๒๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
๔๗๓,๓๑๐
๑,๒๖๓,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๑,๒๙๙,๗๔๐.๐๐

๐.๒๔
๐.๑๗
๐.๑๓
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๐๕
-๐.๕๑
๐.๓๔
๐.๔๒
๐.๘๖

385,850
109,250
440,000
15,990,000
3,360,000
720,000
1,233,400
905,000
100,000
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ปี ๒๕๕7

รำยจ่ำยจริง
ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ประมำณกำร
ปี ๒๕60
ยอดต่ำง
ปี ๒๕๖1
(%)

หมวดบำเหน็จ / บำนำญ
๑) ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
๖๐๕,๙๓๖.๖๓ ๘๓๑,๒๒๑..๖๔ 833,591.64
๘๗๐,๐๐๐
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ(ชคบ)
15,010
รวมงบหมวดบำเหน็จ/บำนำญ ๖๐๕,๙๓๖.๖๓ ๘๓๑,๒๒๑..๖๔ 848,601.64
๘๗๐,๐๐๐
รวมงบกลำง ๒,๒๔๙,๒๓๒.๘๘ ๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑ 3,382,094.94 ๒๒,๑๖๙,๗๔๐
รวมแผนงำนงบกลำง ๒,๒๔๙,๒๓๒.๘๘ ๒,๖๗๒,๙๘๗.๗๑ 3,382,092.94 ๒๒,๑๖๙,๗๔๐

๐.๐๒

1,044,000

๐.๐๒ 1,044,000
๐.๘๒ 24,287,500
๐.๘๒ 24,287,500
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖1
เทศบำลตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 94,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (รหัสบัญชี๐๐๑๑๐)
ตั้งไว้รวม 26,780,350 บำท
งำนบริหำรทั่วไป (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๑)
งบบุคลำกร(รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
(หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)

รวม 24,705,850 บำท
รวม 17,075,160 บำท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (รหัสบัญชี ๒๑๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 3,072,000 บำท
๑. ประเภทเงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๗56,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ 30,000 บาท ปีละ 360,000 บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500 บาท ปีละ ๑98,000 บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500 บาท ปีละ 198,000 บาท
๒. ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้ 240,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ
8,๐๐๐ บาท ปีละ 96,๐๐๐ บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
6,0๐๐ บาท ปีละ 72,๐๐๐ บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
6,0๐๐ บาท ปีละ 72,๐๐๐ บาท
๓. ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 240,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แยกเป็น
(๑) นายกเทศมนตรี
เดือนละ
8,๐๐๐ บาท ปีละ 96,๐๐๐ บาท
(๒) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
6,0๐๐ บาท ปีละ 72,๐๐๐ บาท
(๓) รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ
6,0๐๐ บาท ปีละ 72,๐๐๐ บาท
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๔. ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 216,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น
1)เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 10,500 บาท ปีละ 126,000 บาท
2)ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 7,500 บาท ปีละ 90,000 บาท
๕. ประเภทค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล (รหัสบัญชี ๒๑๐๖๐๐)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น
(๑) ประธานสภาเทศบาล
เดือนละ
16,500 บาท
(๒) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ
13,500 บาท
(๓) เลขานุการสภาเทศบาล
เดือนละ
๑๐,500 บาท
(๔) สมาชิกสภาเทศบาล
เดือนละ
94,500 บาท
จานวน ๙ คนๆละ ๑๐,500 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐)

ตั้งไว้ ๑,620,000 บำท
เลขานุการสภาเทศบาล
ปีละ 198,000 บาท
ปีละ 162,000 บาท
ปีละ 126,000 บาท
ปีละ 1,134,000บาท

ตั้งไว้รวม 14,003,160 บำท

๑. ประเภทเงินเดือนพนักงำน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 8,840,880 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/
ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรือ่ งซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล จานวน 18 อัตรา เป็นเงิน
๕,456,340บาท
-กองคลัง
จานวน ๑๑ อัตรา เป็นเงิน
3,384,540 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)
ตั้งไว้ 5,220 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานเทศบาล ของสานักปลัดเทศบาล จานวน ๑ อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อม
แนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๕๒๖,๘๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนของ ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายอานวยการ, หัวหน้าฝ่ายธุรการ, หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒ /
ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖1 ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งของ (ส านัก ปลั ด เทศบาล เป็นเงิ น
๓๕๖,๔๐๐ บาทและกองคลัง เป็นเงิน ๑๗๐,๔๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๔. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๔,230,780 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/
ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรือ่ งซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
-สานักปลัดเทศบาล จานวน ๒๖ อัตรา เป็นเงิน
3,006,480 บาท
-กองคลัง
จานวน ๘ อัตรา
เป็นเงิน
๑,224,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้ 399,480 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ของพนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด่วนมาก เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล จานวน 18 อัตรา เป็นเงิน
303,300 บาท
-กองคลัง
จานวน ๗ อัตรา
เป็นเงิน
96,180 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
รวม 7,362,790 บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำตอบแทน(รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 2,059,310 บำท
๑. ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)
รวม 1,423,310 บำท
1)ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง/ควบคุมงำน/กรรมกำรสอบ
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/กรรมการสอบ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(เงินรำงวัลประจำปี)เป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 1,223,310 บำท
เพื่ อ จ่ ายเป็นเงินประโยชน์ต อบแทนอื่ น (เงิ นรางวั ล ประจ าปี)เป็นกรณี พิเศษส าหรั บพนัก งาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0๘๐๘./
ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
ตั้งไว้ 853,720 บาท
-กองคลัง
ตั้งไว้ 369,590 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๒. ประเภทค่ำเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี ๓๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทาหน้าที่กรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลโดย
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ 7๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ โดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (รหัสบัญชี๓๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 436,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๑56,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (รหัสบัญชี๓๑๐๕๐๐)
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพื่อ จ่ายเป็นเงินช่ว ยเหลือการศึกษาบุต ร ผู้บริหาร พนัก งานเทศบาล ซึ่งมี สิทธิ เบิก ได้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ
-สานักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
-กองคลัง
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐)

รวม ๒,372,000 บำท

๑. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)
(๑) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยสำเนำเอกสำร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตั้งไว้รวม 744,000 บำท

ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๗2,๐๐๐ บำท

(๒) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้ 6๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาดสานักงาน (หลังใหม่), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาด
สานักงาน (หลังเก่า), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 400,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 200,000 บาท
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(3) ค่ำรับวำรสำร
ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน ๙ หมู่บ้านและสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่กา นิตยสารวารสารราชกิจจานุเบกษาและระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาลและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรรับรองและพิธีกำร (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)
ตั้งไว้รวม 12๐,๐๐๐ บำท
(๑) ค่ำรับรอง
ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๑.๐๐ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา
โดยไม่ ร วมรายได้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เงิ น กู้ เงิ น จ่ า ยขาดเงิ น สะสม และเงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ ตามหนั ง สื อ ที่
มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 1,463,000 บำท
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทุกระดับ
ตั้งไว้ 6๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0๘๐๘.๒/ว.2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตั้งไว้ 30๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่า เบี้ย เลี้ ย งเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้องของคณะผู้บริ หาร เลขานุก ารนายก
ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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(๓) ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ ค่ำกระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ
ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บำท
เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าใช้ จ่า ยในการจัด ซื้อ พวงมาลัยช่ อดอกไม้ก ระเช้า ดอกไม้ พวงมาลาและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสาหรับงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๔) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๕) ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์ หรือโฆษณำ เทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ วีดีทศั น์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๖) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร / กิจกรรม ที่เทศบำลดำเนินกำรตำมนโยบำยผู้บริหำร
ท้องถิ่น
ตั้งไว้ ๒5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ฝึกอบรม ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสารวัสดุอุป กรณ์และที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการปกป้องสถาบัน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป)โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ และนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1๒๕๖4) หน้า 66 ลาดับที่ 3
(๗) ค่ำใช้จ่ำยจัดซือ้ ธงชำติและธงตรำสัญลักษณ์เพื่อเทิดพระเกียรติ
ตั้งไว้ 1๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ธงชาติ แ ละธงตราสั ญ ลั ก ษณ์ พ ร้ อ มติ ด ตั้ ง เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(8) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกำรให้บริกำรงำนทะเบียนรำษฎรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (One stop
service)
ตั้งไว้ 5,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการให้บริการงานทะเบียนราษฏรอย่างมีประสิทธิภาพ (One
stop service) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 89 ลาดับที่ 13
(9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในคดีชั้นศาล ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 150,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักยานยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจานวน 5๐,๐๐๐ บาท
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หมวดค่ำวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
รวม 1,585,000 บำท
๑. ประเภทวัสดุสำนักงำน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้บรรทัด แปรงลบกระดาน กระดาษไข สมุดบัญชี ธงชาติ
แฟ้ม แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคานวณเลข พระพุทธรูป
แผงกั้นห้อง โต๊ะ เก้าอี้ น้าดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)
ตั้งไว้
5,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
วิท ยุ และชิ้นส่ว นวิ ทยุ ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า เครื่ องประจุ ไฟ เครื่อ งวั ดแรงดันไฟฟ้ า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (รหัสบัญชี๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย
ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 7๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปจานวน 3๐,๐๐๐ บาท
๔. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (รหัสบัญชี๓๓๐๖๐๐)
ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บำท
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. ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี๓๓๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 7๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบ
พิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 600,000บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 100,000 บาท
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๗. ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (รหัสบัญชี๓๓๑๑๐๐)
ตั้งไว้
๗๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๘. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้ 200,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 150,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 50,000 บาท
๙. ประเภทวัสดุอื่น (รหัสบัญชี๓๓๑๗๐๐)
ตั้งไว้
5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นา-ไฟฟ้
้
า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (รหัสบัญชี๕๓๔๐๐๐)

รวม 1,241,480 บำท

๑. ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (รหัสบัญชี๓๔๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 960,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่ำน้ำประปำ (รหัสบัญชี๓๔๐๒๐๐)
ตั้งไว้
36,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่ำโทรศัพท์ (รหัสบัญชี๓๔๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 192,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม (รหัส340500)
ตั้งไว้ 53,480 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสื่อสารอุปกรณ์ ระบบ DSL VPN (Access ด้วย FTTX จานวน 4,280 บาท
และค่าบริการรายเดือน DSL VPN ความเร็ว 1/1 Mbps รายเดือน ๆละ 4,900 บาท/12 เดือนรวม 49,200 บาท
สาหรับงานทะเบียนราษฎร ของสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
รวม 255,900 บำท
(หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)
รวม 255,900 บำท
๑. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม 255,900 บำท
(๑) จัดซื้อเก้ำอี้ห้องประชุมสภำ
ตั้งไว้
4,900 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 45-56 ซม. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูง -ต่าได้, มีพนักพิง
บุนวม มีที่วางแขน, มีล้อหมุน 5 แฉก (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตาม
ราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 75 ลาดับที่ 1
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(2)จัดซื้อเก้ำอี้ห้องประชุมสภำ
ตั้งไว้ 125,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จานวน 50 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 85-95 ซม. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูง -ต่าได้, มีพนักพิง
บุนวม มีที่วางแขน, มีล้อหมุน 5 แฉก (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตาม
ราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(3) จัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจกสูง
ตั้งไว้ 15,000 บำท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆละ 7,500 บาท ขนาดไม่
น้อยกว่า 91.3(W) × 45.7(D) × 183(H) cm.สาหรับเก็บเอกสารของทางราชการให้แก่ งานทะเบียนราษฏร
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(4) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
ตั้งไว้
7,500 บำท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จานวน 1 ตัว ๆละ 7,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 152.4(W) ×
76.2(D) × 75(H) cm. สาหรับให้ประชาชนติดต่อในการกรอกคาร้องทั่วไป ให้แก่ งานทะเบียนราษฏร (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(5) จัดซื้อเก้ำอี้
ตั้งไว้ 19,000 บำท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง บุนวม มีที่วางแขน ขาเหล็ก ล้อหมุน 5 แฉก มีโช้คปรับระดับได้
ขนาดไม่น้อยกว่า 65(W) × 53(D) × 90(H) cm. สาหรับให้ประชาชนติดต่อนั่งรับบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อกรอก
คาร้องทั่วไปและสอบปากคา(ป.ค.14) จานวน 5 ตัวๆละ 3,800 บาท สาหรับงานทะเบียนราษฎร (เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ จึ ง ตั้ ง จ่ า ยตามราคาในตลาดท้ อ งถิ่ น ) ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(6) จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ
ตั้งไว้ 25,900 บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จานวน 1 เครื่องๆละ 25,900 บาท สาหรับงานทะเบียนราษฎร
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ๒๕60 ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
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(7) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
ตั้งไว้ 8,600 บำท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37(W) × 45(D) × 131(H) cm.
จานวน 2 ตู้ๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
๒๕60 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(8)จัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจก
ตั้งไว้ 15,000 บำท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8(W) × 40.6(D) × 87.8(H)
cm. จานวน 3 ตู้ๆละ 5,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ งจ่า ยตามราคาในตลาดท้อ งถิ่น) ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(9) จัดซื้อเคำน์เตอร์สำหรับผู้มำติดต่องำน
ตั้งไว้ 35,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ เคาน์ เ ตอร์ ส าหรั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ งานพร้ อ มติ ด ตั้ ง หน้ า ห้ อ งท างานผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
สานักปลัดเทศบาล เป็นเคาน์เตอร์เมลามีน 3 ส่วน ตัว L (สูง) มีคุณลักษณะดังนี้
-ตัวที่ 1 โต๊ะทางานพร้อมลิ้นชัก มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 140 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 100 ซม
-ตัวที่ 2 โต๊ะเข้ามุมทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 90 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 100 ซม
-ตัวที่ 3 โต๊ะลิ้นชักเก็บของ มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 100 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 100 ซม
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
๑. งบรำยจ่ำยอื่น (รหัสบัญชี ๕๕๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑๒,๐๐๐ บำท

หมวดรำยจ่ำยอื่น (รหัสบัญชี ๕๕๑๐๐๐)
ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บำท
๑. ประเภทค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อกำร
จัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้ำง (รหัสบัญชี ๕๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๐)
งำนบริหำรงำนคลัง (รหัสบัญชี ๐๐๑๑๓)
รวม 2,074,500 บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 2,074,500 บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

380,000 บำท

๑. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม 380,000 บำท
(๑) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยสำเนำเอกสำร
ตั้งไว้ 120,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่ำจ้ำงเหมำในกำรสำรวจตรวจสอบรังวัดที่ดิน
ตั้งไว้ 150,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานในการจ้างเหมาบริการ ในการสารวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดนิ
สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(4) ค่ำจ้ำงถ่ำยสำเนำเอกสำรและแบบแปลน
ตั้งไว้
10,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารและแบบแปลน แผนที่ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 9๐๐,๐๐๐ บำท
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เดิ น ทางไปราชการของ พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 150,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 50,000 บาท
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
ตั้งไว้ 7๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทาโครงการแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อม
แนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกโฉนด, ค่าใช้จ่าย
ในหรือการคัดลอกระวาง, ค่าสารวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน บันทึกข้อมูล, ค่าเขียนแผนที่ (กระดาษไข),
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสารวจข้อมูลภาคสนาม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 5๐๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 86 ลาดับที่ 1
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๓. ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้รวม 10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
อาคารสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 8๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 2๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ำวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
รวม 500,000 บำท
1.ประเภทวัสดุสำนักงำน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 200,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม
เอกสารหนังสือพิมพ์ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี้ น้าดื่ม โทรศัพท์ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจานวน 5๐,๐๐๐ บาท
2.ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้
20,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้าจานรอง ถ้วย
ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้
40,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)
ตั้งไว้
8๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5.ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐)
ตั้งไว้
๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
6.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้ 15๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นกระดาษต่อเนื่องเมนบอร์ดและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 10๐,๐๐๐บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจานวน 5๐,๐๐๐บาท
7. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
ตั้งไว้ 5,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (รหัสบัญชี๕๓๔๐๐๐)
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บำท
๑. ประเภทค่ำไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายลงทะเบียนและค่าธนาณัติ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
(หมวดค่ำครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้ำง)
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

94,500 บำท

ตั้งไว้รวม

94,500 บำท

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม 19,500 บำท
(๑) จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก
ตั้งไว้
12,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จานวน 2ตัว ๆ ละ 6,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ใน
งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงตั้งจ่ายตาม
ราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
(๒) จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน
ตั้งไว้
7,500 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานพัฒนา
รายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาด
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 75 ลาดับที่ 1
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)
ตั้งไว้รวม
75,000 บำท
(1) จัดซื้อสแกนเนอร์
ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ ส แ ก น เ น อ ร์ ส า ห รั บ ง า น เ ก็ บ เ อ ก ส า ร ร ะ ดั บ ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ บ บ ที่ 1
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 20,000 บาท เพื่อใช้สาหรับสแกนเอกสารในงานจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ของเทศบาลตาบล
แม่กา และงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) รวมถึงงาน
เอกสารทั่วไปของกองคลัง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เมษายน ๒๕60)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 76 ลาดับที่ 2
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คชนิด Dot Matrix Printer
ตั้งไว้ 55,000 บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็คชนิด Dot Matrix Printer จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้ใช้ในงาน
การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง สาหรับพิมพ์เช็ค คุณลักษณะดังนี้
-มีจานวนเข็มพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
-ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 94 คอลัมน์
-ความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูงขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วไม่น้อยกว่า 520 ตัวอักษรต่อวินาที
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel/Serail/USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Input Bufferไม่น้อยกว่า 128 KB
-รองรับโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1๒๕๖4) หน้า 76 ลาดับ ที่ 2
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (รหัสบัญชี ๐๐๑๒๐)
ตั้งไว้รวม 2,730,000 บำท
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(รหัสบัญชี ๐๐๑๒๑)
รวม 2,730,000 บำท
งบดำเนินงำน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 2,210,000 บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำตอบแทน(รหัสบัญชี 531000)
ตั้งไว้
20,000 บำท
1.ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ำใช้สอย(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 1,966,000 บำท
1.ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม 1,606,000 บำท
(๑) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้ 1,536,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ แก่ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิ บั ติ ง านในฝ่ า ยป้ อ งกั น และรั ก ษาความสงบและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ จ านวน
1,400,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 136,000 บาท
(2) ค่ำเบี้ยประกัน
ตั้งไว้
70,000 บำท
เพื่ อ เป็ น ค่ า เบี้ ย ประกั น รถยนต์ รถดั บ เพลิ ง รถบรรทุ ก น้้ า เอนกประสงค์ รถกู้ ชี พ กู้ ภั ย
และรถอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 360,000 บำท
(๑) โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ตั้งไว้
๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน
วิท ยากร ค่ า พาหนะ ค่า ที่ พัก ค่ าอาหาร ค่า วั ส ดุอุ ปกรณ์ และค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆที่ เกี่ ยวข้อ ง ตั้ งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 69 ลาดับที่ 4
(๒) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
ตั้งไว้
3๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 70 ลาดับที่ 12
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(๓) โครงกำรสัปดำห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การในโครงการสั ป ดาห์ ป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย
เช่น ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อ ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 71 ลาดับที่ 13
(๔) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ตั้งไว้
5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 70 ลาดับที่ 9
(๕) โครงกำรบูรณำกำรจัดระเบียบร้ำนค้ำและสถำนประกอบกำร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบูรณาการจัดระเบียบร้านค้าและสถาน
ประกอบการ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 70
ลาดับที่ 11
(๖) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยเป็นค่า ลงทะเบียนในการฝึ กอบรมโครงการจั ด ตั้ งหรื อ ทบทวนอาสาสมั ค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าชุดฝึก อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 30,000 บาท เงิน อุดหนุนทั่วไป จานวน 40,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 68
ลาดับที่ 1
(๗) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำในตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง สาหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แนวกันไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
50,000 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 69 ลาดับที่ 6
(๘) โครงกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย
ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เช่น ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 70 ลาดับที่ 8
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(๙) โครงกำรอำสำสมัครแจ้งภัยวัยจิ๋ว
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในโครงการอาสาสมัครแจ้งภัยวัยจิ๋ว เช่น ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 3
(๑๐) โครงกำรฝึกอบรมกำรค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำคำรสูง
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิน การในโครงการอบรมการใช้ อุ ป กรณ์ กู้ ชี พ กู้ ภั ย เช่ น
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 69 ลาดับที่ 7
หมวดค่ำวัสดุ(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้ 224,000 บำท

๑. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (รหัสบัญชี ๓๓๐๙๐๐)ตั้งไว้
3๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีดบั เพลิง ถุงมือยาง
เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับรถกู้ชพี กู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ
๒๔ชั่วโมง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกำย(รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐)
ตั้งไว้ 30,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ หมวกกู้ภัยพร้อมแว่นนิรภั ย และไฟฉายแบบคาดหัวปรับได้ ๔ สเต็ป ได้ก ารรั บรอง
มาตรฐาน EN ๓๙๗ จานวน ๖ ใบๆ, ถุงมือกู้ภัย ได้รับรองมาตรฐาน EN ๓๘๘ :๒๐๐๔ จานวน ๖ คู่ (เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้้ามันเบรก หัวเทียน น็อต กระจกมองหลัง/มองข้าง
ฟิล์มกรองแสง สัญญาไฟฉุกเฉิน กล่องเครื่องมือช่างส้าหรับใช้ตรวจเช็คแก้ไขเบื้องต้นยานพาหนะที่ใ ช้ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เช่น กล่องเครื่องมือ ประแจ ไขควง คีม คีมล็อค กุญแจเลื่อน กุญแจปากตาย เป็น
ต้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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4.ประเภทวัสดุอื่น ๆ(รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐)

ตั้งไว้รวม ๖4,๐๐๐ บำท

(๑) จัดซื้อสำยดับเพลิง
ตั้งไว้
๖4,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น
๑. ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จ้านวน ๔ เส้นๆ
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จ้านวน ๒ เส้นๆ
ละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก้าหนดไว้ในบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
(หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
หมวดค่ำครุภัณฑ์(รหัสบัญชี ๔๑๐๐๐๐)

รวม ๕20,๐๐๐ บำท

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ(รหัสบัญชี ๔๑๑700)
ตั้งไว้รวม 20,๐๐๐ บำท
(1) จัดซื้อเลื่อยยนต์
ตั้งไว้
๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า ๑.๘ แรงม้า ขนาดความยาวบาร์
๑๘ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
จ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 77 ลาดับที่ 3
งบรำยจ่ำยอื่น (รหัสบัญชี ๕๕๐๐๐๐)
ประเภทรำยจ่ำยอืน่ (รหัสบัญชี ๕๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม 500,๐๐๐ บำท
ตั้งไว้รวม 500,๐๐๐ บำท

(๑) ค่ำใช้จ่ำยในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตั้งไว้
10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการดาเนินการที่จาเป็นต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเวลาอันใกล้ และจาเป็นต้องรีบดาเนินการป้องกันและยับยังภัยพิบัติดังกล่าว
โดยฉับพลัน หากไม่ดาเนินการป้องกันหรือยับยังต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 5๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 5๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 72 ลาดับที่ 1
(2) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ตั้งไว้ 40๐,๐๐๐ บำท
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
ผู้ ป ระสบภั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นการด ารงชี พ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ด้ า นการเกษตร และอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ จ านวน ๒0๐,๐๐๐ บาท เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป จ านวน ๒0๐,๐๐๐บาท
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 72 ลาดับที่ 2
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แผนงำนกำรศึกษำ(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๐)
ตั้งไว้รวม 5,124,710 บำท
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(รหัสบัญชี ๐๐๒๑๑)
งบบุคลำกร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
(หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)

รวม 1,867,760 บำท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 1,867,760 บำท
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงำน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 1,230,080 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นส าหรั บ ข้ า ราชการพนั ก งานครู จ านวน ๕ อั ต รา ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐023.2/ว4917/ว.1326 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่องซักซ้อม
แนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 เงินอุดหนุนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม
สาหรับพนักงานจ้าง หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้ 610,320 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน
๔ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐023.2/ว4917 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 เงินอุดหนุนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงิ น เดื อ น เงิ น สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ ข้ า ราชการครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก เงิ น ค่ า ตอบแทน เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ และ
เงินประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 159,120 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 451,200 บาท
๓. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 27,360 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย จานวน ๔ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐023.2/ว4917 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม ๒๕60 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 เงินอุดหนุนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ และเงินประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (๐๐๒๑๒)
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย(รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

รวม ๓,176,950 บำท
ตั้งไว้รวม ๑,744,950 บำท
ตั้งไว้รวม 834,350 บำท

๑. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๒๐,๐๐๐ บำท
(๑) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบุคลากรทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่กาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 714,350 บำท
(๑) โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 65๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา
จานวน 2 ศูนย์ (จานวน 65 คนๆละ 10 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้าที่ 48 ลาดับที่ 1
(๒) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(วัสดุรำยหัว) ตั้งไว้ 110,500 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลแม่กา (วัสดุรายหัว) 65 คน x๑,๗๐๐ บาท จานวน 2 ศูนย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน ๓0 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 35 คน
(เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 48 ลาดับที่ 3
(3) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) ตั้งไว้ 318,500 บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแม่กา
จานวน 2 ศูนย์ จานวน 65 คน ๆ ละ ๒๐บาท จานวน ๒45 วัน แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน ๓0 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 35 คน
(เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 49 ลาดับที่ 6
(4) โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลตำบลแม่กำ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตาบลแม่กา เช่น
ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 45 ลาดับที่ 26
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(5)โครงกำรอบรมปฐมนิเทศเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในโครงการอบรมปฐมนิเทศเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 85 ลาดับที่ 11
(6) โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำและศึกษำดูงำน
ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 84 ลาดับที่ 7
(7) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งไว้ 80,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 84 ลาดับที่ 10
(8) โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน
ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้าที่ 51 ลาดับที่ 12
(9) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕61
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ประจาปี ๒๕61 เช่น
ค่า จั ด อบรมตามโครงการ ค่ า อาหาร อาหารว่ า ง ค่า ท าป้า ยโครงการ และค่ า วั ส ดุ อุปกรณ์ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 56 ลาดับที่ 16
(10) โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประจำปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายในการดาเนินโครงกาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๕0 ลาดับที่ ๑๐
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(11) โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้ ๑๔,๗๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจาปี ๒๕๖๑
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 51
ลาดับที่ ๑4
(12) โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
หน้า 39 ลาดับที่ ๗
(13) โครงกำรประดิษฐ์สื่อสร้ำงสรรค์และจัดมุมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์และจัดมุมประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ประจาปี ๒๕๖๑ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 50 ลาดับที่ ๑๑
หมวดค่ำวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
รวม 910,600 บำท
๑. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้าจานรอง ถ้วย
ชาม ถาด ที่นอน กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง กระจกเงา โอ่งน้า มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐)
ตั้งไว้รวม 810,600 บำท
(๑) ค่ำสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตั้งไว้
686,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ตาบลแม่กา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต ๑ จานวน 4 โรงเรียนสาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑–ป.๖ จานวน
358 คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท จานวน ๒๖๐ วัน แยกเป็น
- โรงเรียนแม่ต๋าบุญโยง
จานวน 34 คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน ๑๒1 คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน 93 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน 110 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 49 ลาดับที่ 4
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(๒) ค่ำสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 124,600 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตาบลแม่กา จานวน 2 ศูนย์
จานวน 65 คนๆละ ๗.๓๗ บาท จานวน ๒60 วัน แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน
จานวน ๓0 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่กา
จานวน 35 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 49 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐๐)
รวม 1,432,000 บำท
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๖๑๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)
ตั้งไว้ 1,432,000 บำท
(๑) เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ เขต ๑
ในเขตเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๑,432,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา ในพื้นที่ตาบลแม่กา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต ๑ จานวน 4 โรงเรียน สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ชั้นป.๑–ป.๖ จานวน 358 คน ๆ ละ ๒๐ บาท จานวน ๒๐๐ วัน แยกเป็น
- โรงเรียนแม่ต๋าบุญโยง
จานวน 34 คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จานวน ๑๒1 คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
จานวน 93 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา
จานวน 110 คน
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 49 ลาดับที่ 7
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ (รหัสบัญชี ๐๐๒๑๔)
งบดำเนินงำน (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี๕๓๒๐๐๐)

รวม ๘๐,๐๐๐ บำท
ตั้งไว้รวม ๘๐,๐๐๐ บำท

ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๐,๐๐๐ บำท
(๑) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชนตำบลแม่กำ
ตั้งไว้
๘๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายค่าดาเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตาบลแม่กา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 44 ลาดับที่ 20
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แผนงำนสำธำรณสุข (รหัสบัญชี ๐๐๒๒๐)
ตั้งไว้รวม 9,617,380 บำท
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (รหัสบัญชี ๐๐๒๒๑)
งบบุคลำกร(รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
(หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐๐)

รวม 9,617,380 บำท
ตั้งไว้รวม 4,222,860บำท
ตั้งไว้รวม 4,222,860บำท

๑. ประเภทเงินเดือนพนักงำน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 1,752,720บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน ๖ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้
78,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข , หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้ 2,166,720 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน ๒๐ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท. 0๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 225,420 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๑๖ อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางจัด ทางบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นหรื อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม 3,926,520 บำท
ตั้งไว้รวม 3,926,520 บำท
ตั้งไว้รวม 376,520 บำท

๑. ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้
376,520 บำท
(1)ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี)
ตั้งไว้
325,520 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้
๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือที่ มท.
๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้
๓๖,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
4.ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ 10,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
ปัจจุบัน หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ำใช้สอย
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)

ตั้งไว้รวม 2,260,000 บำท
ตั้งไว้ 900,000 บำท

(๑) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยสำเนำเอกสำร
ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10๐,๐๐๐ บำท

(๒) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้
8๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเขตตาบลแม่กา เช่น จ้างเหมา
บุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 60๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 20๐,๐๐๐ บาท
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ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 1,010,๐๐๐ บำท
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตั้งไว้
12๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ให้แ ก่ ผู้ บริ หาร พนัก งานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบอื่นๆ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 100,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 2๐,๐๐๐บาท
(๒) โครงกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้
3๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสีป่ ี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 54 ลาดับที่ 7
(๓) โครงกำรอบรมกำรใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน อสม.
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกใน อสม. ตาบลแม่กา เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 54 ลาดับที่ 8
(4) โครงกำรจัดซื้อทรำยอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 54 ลาดับที่ 6
(5) โครงกำรจัดซื้อน้ำยำพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการจั ด ซื้ อ น้ ายาพ่ น หมอกควั น ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
เช่น ค่าจัดซื้อน้ายาพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 54 ลาดับที่ 5
(6) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)และผู้นำชุมชน
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ ายตามโครงการพั ฒนาศักยภาพการท างานของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข
(อสม.) เช่ น ค่ า วิ ท ยากร ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ป้ า ยโครงการ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 53 ลาดับที่ 2

81

(7) โครงกำรอบรมเยำวชนรุ่นใหม่รวมใจต้ำนยำเสพติด
ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการ อบรมเยาวชนรุ่ น ใหม่ ร วมใจต้ า นยาเสพติ ด
เช่ น ค่ า วิ ท ยากร ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ป้ า ยโครงการ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 67 ลาดับที่ 2
(8) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชนประชำชนและเยำวชนในกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าชุ ม ชนประชาชนและเยาวชน
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลแม่กาเช่น ค่า วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 67 ลาดับที่ 3
(9) โครงกำรสำรวจและแก้ไขปัญหำน้ำเน่ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่กำ ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสารวจและแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียในพื้นที่ตาบลแม่กา
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 62 ลาดับที่ 4
(10)โครงกำรจัดซื้อสำรจุลินทรีย์ EM เพื่อกำจัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลและแมลงวันรบกวน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตาม โครงการจัดซื้อสารจุลนิ ทรีย์ EM เพื่อกาจัดน้าเสียสิ่งปฏิกูลและ
แมลงวัน เช่นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดซื้อ EM น้าเพื่อกาจัดแมลงวันในบ่อขยะ
EM บอลเพื่อบาบัดน้าเสีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 63 ลาดับที่ 6
(11) โครงกำรตรวจวัดสมรรถภำพร่ำงกำยของบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนของเทศบำล
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายของบุคลากร เจ้าหน้าที่
พนั ก งาน ของเทศบาล เช่ น ค่ า ป้ า ยโครงการ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 55 ลาดับที่ 13
(12) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในเขตตำบลแม่กำ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าใช้จ่า ยตามโครงการป้องกันและควบคุ มโรคพิ ษสุ นัขบ้าในเขตตาบลแม่ก า
เช่นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
สีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 55 ลาดับที่ 15
(13) โครงกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 67 ลาดับที่ 1
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(14) โครงกำรหน้ำบ้ำน หน้ำมอ น่ำมอง
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้าน หน้ามอ น่ามอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 54 ลาดับที่ 10
(15) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น ค่ า วิ ท ยากร ค่ า ป้ า ยโครงการ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 56 ลาดับที่ 17
(16) โครงกำรอบรมแกนนำเฝ้ ำ ระวั ง กำรบริ โภคอำหำรสะอำด ปลอดภั ย ปรำศจำกสำร
ปนเปื้อนในชุมชน
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการ อบรมแกนน าเฝ้ า ระวั ง การบริ โ ภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อ นในชุ มชน เช่ น ค่ าวิ ท ยากร ค่า ป้า ยโครงการ ค่ า วั สดุ อุ ปกรณ์ และอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 56 ลาดับที่ 18
(17) โครงกำรตรวจสอบร้ำนอำหำรให้ได้มำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข ตั้งไว้ 40,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบร้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข
เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 54 ลาดับที่ 9
(18) โครงกำรจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 55
ลาดับที่ 11
(19) โครงกำรอบรมกำรจัดทำ EM บอล เพื่อนำมำแก้ไขปัญหำน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว้ 40,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดทา EM บอล เพื่อนามาแก้ไขปัญหาน้าเสีย
และสิ่ ง ปฏิ กู ล เช่ น ค่ า วิ ท ยากร ค่ า ป้ า ยโครงการ ค่ า วั ส ดุ อุ ปกรณ์ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 62 ลาดับที่ 2
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(20) โครงกำรส่งเสริมกำรทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดภำวะหมอกควัน ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใช้ จ่า ยตามโครงการส่ง เสริม การท าปุ๋ย หมั กอิ นทรีย์ ล ดภาวะหมอกควั น
เช่ น ค่ า วิ ท ยากร ค่ า ป้ า ยโครงการ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 63 ลาดับที่ 7
(21) โครงกำรลดภำวะเสี่ยงจำกกำรใช้สำรเคมีในกำรทำเกษตรกรรม ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดภาวะเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรม
เช่นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 55 ลาดับที่ 12
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 350,๐๐๐ บำท
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
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 250,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 100,000 บาท
หมวดค่ำวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)
รวม 1,290,000 บำท
๑. ประเภทวัสดุสำนักงำน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 100,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานเช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้าดื่ม ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 70,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 30,000 บาท
๒. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาดกระติกน้าแข็ง
น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามั น
เบรค หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค
ล็อคเกียร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 78๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 5๐๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 28๐,๐๐๐ บาท
๕. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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6.ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
ตั้งไว้ 5,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (รหัสบัญชี 331400)
ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่ อ จ่ ายเป็นค่ า วั สดุก่ อ สร้า ง เช่น ไม้ต่ า งๆ น้ามั นทาไม้ ทิ นเนอร์ สี แปรงทาสี และอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8. ประเภทวัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331400)
ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่อ จ่ายเป็นค่าวั สดุอื่ นๆ เช่น สายดู ด สิ่ง ปฏิกู ล อุปกรณ์เครื่อ งตัด หญ้า และอุปกรณ์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 1,288,000 บำท
(หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
หมวดครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี410300)
ตั้งไว้ 1,288,000 บำท
(1)รถโดยสำร (รถตู้)
ตั้งไว้ 1,288,000 บำท
เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ตากว่
่ า 90 กิโลวัตต์
คุณลักษณะเฉพาะ
1.มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2.เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3.มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 77 ลาดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๘๐,๐๐๐ บำท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๖๑๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี ๖๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้
๑๘๐,๐๐๐ บำท
(๑) อุดหนุนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน
ตั้งไว้
๑๘๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตาบลแม่กา โดยจ่ายเป็นค่ากลุ่มกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตาบลแม่กา หมู่ที่ ๑-๑๘ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 53 ลาดับที่ 1
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แผนงำนเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี๐๐๒๔๐)
ตั้งไว้รวม 22,220,060 บำท
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๔๑)
งบบุคลำกร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)
(หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)(รหัสบัญชี ๒๒๐๐๐)

รวม 9,089,060 บำท
ตั้งไว้รวม 4,912,560 บำท
ตั้งไว้รวม 4,912,560 บำท

๑. ประเภทเงินเดือนพนักงำน(รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 3,160,260 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน ๑๑ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 152,400 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง หรื อ เงิ น ค่ า ตอบแทนส าหรั บ พนั ก งานสายงานของผู้ บ ริ ห าร
เช่ น ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ,หั ว หน้ า ฝ่ า ยแบบแผนและก่ อ สร้ า ง , หั ว หน้ า ฝ่ า ยการโยธา ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายเงินได้
๓. ประเภทค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๑,461,300 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๘ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้ 138,600 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดำเนินงำน ( รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐ )
(หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ)
หมวดค่ำตอบแทน ( รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐ )

รวม 4,061,000 บำท
ตั้งไว้รวม

786,000 บำท

๑. ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 400,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจาปี ) ให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ ไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร(รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให้ แ ก่ พ นัก งานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว.๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 286,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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หมวดค่ำใช้สอย( รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐ )
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)

รวม 1,560,000 บำท
รวม 730,000 บำท

(๑) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ
ตั้งไว้ 40๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็นค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารให้ผู้ รั บจ้ า งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานด้านใช้แรงงานฯ, จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และพนักงานขับรถบรรทุกและบุคลากรปฏิบัติงานด้านสารสนเทศฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จานวน 30๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่ำจ้ำงทดสอบ สำรวจ ออกแบบก่อสร้ำง
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการทดสอบ การสารวจ การออกแบบถนน
ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบาบัดน้าเสีย งานท่อระบายน้า และค่าจ้างทดสอบ ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง
งานจัดเก็บข้อมูลงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๓) ค่ำจ้ำงสำรวจตรวจสอบรังวัดที่สำธำรณประโยชน์
ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสารวจ ตรวจสอบ และรังวัดทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์ในตาบลแม่กา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๔) ค่ำจ้ำงถ่ำยสำเนำเอกสำรและแบบแปลน
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และ แบบแปลน งานก่อสร้าง, ค่าเช่าเครื่องถ่าย
สาเนาเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการถ่ายสาเนาเอกสารในกิจการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๕) ค่ำจ้ำงสำรวจตรวจสอบ แนวเขตของเทศบำลตำบลแม่กำ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสารวจ ตรวจสอบแนวเขตของเทศบาล
ตาบลแม่กาและแนวเขตใหม่ที่จาทาการปรับปรุง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัง้ จ่ายจากรายได้
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 5๓๐,๐๐๐ บำท
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕ หรือระเบียบ กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 7๐,๐๐๐
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 3๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะและหอกระจำยข่ำว ตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่อ มแซมไฟฟ้ า สาธารณะและหอกระจายข่ า ว โคมไฟกิ่ ง
สานักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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(๓) ค่ำดำเนินกำรจัดทำปรับปรุงระบบข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และแผนที่
ของเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรม วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างจัดเก็บข้ อมูลการถ่ายพิมพ์เอกสาร
การอบรมให้ความรู้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๔) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของพนักงำนกองช่ำง
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 82 ลาดับที่ 2
(5) โครงกำรกำจัดผักตบชวำแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามโครงการกาจัดผักตบชวาแหล่งน้าในชุมชนตาบลแม่กา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยที่สุด มท0731/06106 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรือ่ งการบูรณาการ
แผนการกาจัดผักตบชวา เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้าดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 64 ลาดับที่ 14
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)
ตั้งไว้ 30๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
ที่ ช ารุ ด เสี ย หายให้ สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ฯลฯ และ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารสานักงาน รั้ว ประตู แหล่งน้าที่ได้รับการ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ฯลฯ และอื่ น ๆ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ จ านวน 10๐,๐๐๐ บาท เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
จานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ำวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม 965,๐๐๐ บำท

๑. ประเภทวัสดุสำนักงำน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้าดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 10๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทัว่ ไปจานวน 5๐,๐๐๐ บาท
๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)
ตั้งไว้ 10,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
และชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปากกาตรวจจับไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 30,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ถาด กระติกน้าแข็ง
น้ายาลางจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๔. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง(รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์
หิน ทราย หินคลุก โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ท่อระบายน้า คสล. และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)
ตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรค
หัวเทียน ไขควง น็อตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคล็อคเกียร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 3๖๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น น้ามันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
ประกอบพิจารณารายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน
30๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจานวนเงิน 6๐,๐๐๐ บาท
๗. ประเภทวัสดุกำรเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง
คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า รถเข็น สายยางรดน้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๘. ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐)
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ ันและสี รูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๙. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี๓๓๑๔๐๐)
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วั สดุ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ง านเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น แผ่ น บัน ทึ ก ข้อ มู ล
หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Voard) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
๑๐. ประเภทวัสดุสำรวจ(รหัสบัญชี๓๓๑๖๒๐)
ตั้งไว้ 5,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆได้แก่บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 13,996,500 บำท
(หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
หมวดครุภัณฑ์(รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 865,500 บำท
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ(รหัสบัญชี ๔๑๑๓๐๐)
ตั้งไว้รวม
๔๔,๐๐๐ บำท
(๑) จัดซือ้ ขำกล้องชนิดอลูมิเนียมฐำนเรียบ
ตั้งไว้
๔,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ ขาตั้ ง กล้ อ งชนิ ด อลู มิ เ นี ย มฐานเรี ย บ จ านวน ๑ ชุ ด ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้โครงสร้างขาตั้งกล้องทาจากอลูมิเนียม สามารถเลื่อนระดับสูง – ต่า ได้ความยาวของขาตั้ง
เมื่อยืดออก ๑๖๗ เซนติเมตรความยาวของขาตั้ง เมื่อหดเก็บ ๑๐๐ เซนติเมตร แป้นวางกล้องเป็นแบบฐานเรียบ
มี ค วามกว้ า งของฐานไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๔๐ มิ ล ลิ เ มตร รู ภ ายในของฐานกว้ า งต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ๖๐ มิ ล ลิ เ มตร
มีสายสะพายสะดวกในการหิ้ว ระหว่างการเคลื่อนย้าย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 81 ลาดับที่ 13
(๒) จัดซื้อไม้สต๊ำฟอลูมิเนียมแบบชักขนำด ๔ เมตร ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บำท
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
รายได้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลาดับที่ 13
(๓) จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตำม
ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ วั ด ระยะชนิ ด เดิ น ตาม จ านวน ๒ อั น ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะดังนี้ทาด้วยวัสดุแข็งแรง มีระบบแสดงระยะทางการวัดสามารถวัดระยะได้ถึง ๙.๙๙ กิโลเมตรเครื่องมือ
สามารถทางานได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลังเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อไม่เล็กกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตรสามารถพับได้
สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได้ ๒ ตาแหน่ง คือ ส่วนบนของด้ามจับและ
ที่มิเตอร์ ( ระบบแสดงระยะ )มีเข็มสาหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัดมีระบบห้ามล้อ ควบคุม ที่มือจับ มีขาตั้งยันพื้นขณะ
หยุดนิ่งมีกระเป๋าสะพายสาหรับบรรจุเครื่องมือ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
จ่ า ยตามราคาในตลาดท้ อ งถิ่ น ) ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 81 ลาดับที่ 13
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ(รหัสบัญชี ๔๑06๐๐)
ตั้งไว้รวม
๔,5๐๐ บำท
(1) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ตั้งไว้
4,500 บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จานวน 1 เครื่องๆละ 4,500 บาท สามารถเชื่อมกับ PC ,พร้อม
กับหน่วยความจา 4 GB ในเครื่อง มีหน่วยความจา Micro SD Card สามารถรองรับได้ถึง 32 GB เพื่อสาหรับงาน
ประชุมต่างๆ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลาดับที่ 9
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
ตั้งไว้ 30,000 บำท
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 2 เครื่องๆละ 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760 x 1,440 DPI
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) ระบบสี 6 สี
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 37 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 120 แผ่น
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลาดับที่ 2
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี410300)
ตั้งไว้ 787,000 บำท
(1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้ 787,000 บำท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริ มาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
คุณลักษณะเฉพาะ
1.เป็นกระบะสาเร็จรูป
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลาดับที่ 3
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งำนไฟฟ้ำถนน (รหัสบัญชี 00242)
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รหัสบัญชี 442000)
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (รหัสบัญชี 420900)

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม

9,610,000 บำท
9,610,000 บำท
3,025,000 บำท

(1) โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงสำนักงำนเทศบำลตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 995,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา โดยทาการซ่อมสร้างผิว
ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 243.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร และซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแบบ Cape seal มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็ก
โครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 28 ลาดับที่ 106
(2) โครงกำรก่อสร้ำงรั้วพร้อมรำงระบำยน้ำ (ค.ส.ล.) สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 330,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค ยาว 62.00 เมตร สูง 1.90 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 62.00 เมตร พร้อมติดตั้งบ่อ
ดักไขมัน จานวน 1 ชุด บริเวณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเทศบาลตาบลแม่กาพิกัดที่ตั้ง
โครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ ก า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(2561 – 2564) หน้า 28 ลาดับที่ 107
(3) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 260,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้า ค.ส.ล. จานวน 1 หลัง ขนาดของอาคาร ขนาดกว้าง
2.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร มีห้องน้า จานวน 3 ห้อง และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าเดิม พร้อมงานดิน
ถมปรับระดับ พิกัดที่ตั้งโครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
สี่ปี (2561 – 2564) หน้า 29 ลาดับที่ 108
(4) โครงกำรต่อเติมอำคำรโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 300,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมขยายพื้นที่โรงจอดรถ ทั้งสองด้านของอาคาร ด้านทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร รวมพื้นที่
ส่วนขยายไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร โครงสร้างตอม่อ พื้น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนโครงสร้างหลังคา
เป็นเหล็กกล่องกัลวาไนท์ พร้อมมุงแผ่นแมทเทิลซีท พิกัดที่ตั้งโครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 29 ลาดับที่ 109

93

(5) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 480,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. โดยทาการซ่อมแซมผนัง บัวปูนปั้ น ซ่อมหลังคา รางระบายน้าฝน ระบบท่อน้าในอาคาร
ฝารางระบายน้า และงานทาสีภายนอกอาคารทั้งหลัง
2. โดยทาการปรับปรุงห้องกองคลัง โดยการรื้อผนังอาคาร หน้าต่าง ระเบียงทางเดิน ,
กระถางดอกไม้ และทาการก่อสร้าง ผนัง ผ.1 , ผ.2 พร้อมติดตั้งประตูหน้าต่าง งานก่อสร้างทางขึ้นบันได จานวน
1 จุด และติดตั้งหลังคากันสาด พิกัดที่ตั้งโครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ
จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 29 ลาดับที่ 111
(6) โครงกำรต่อเติมอำคำรสำนักงำนกองช่ำงเทศบำลตำบลแม่กำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 590,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสานักงานกองช่างเทศบาลตาบลแม่กา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร
ยาว 13.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องประชุม
จานวน 1 ห้อง ห้องทางาน จานวน 1 ห้ อง พิกัดที่ตั้งโครงการ E597488 , N2109634 พร้อมติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 29 ลาดับที่ 109
(7) โครงกำรปรับปรุงหลังคำโรงจอดรถบรรทุกขยะ (เทศบำลตำบลแม่กำหลังเก่ำ) หมู่ที่ 4
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 70,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00
เมตร หรื อ มี พื้ นที่ ไม่น้อ ยกว่ า 144.00 ตารางเมตร พิ กั ด ที่ตั้ ง โครงการ 0596727 , 2110510
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ ก า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 31 ลาดับที่ 121
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ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (รหัสบัญชี 421000)

ตั้งไว้รวม 6,585,000 บำท

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ๒ หมูท่ ี่ ๑ บ้ำนหม้อแกงทอง
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 681,000 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้ า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ชั้ น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๑๒.00 ท่ อ น จุ ด เริ่ ม ต้ น โครงการเชื่ อ มต่ อ ถนนคอนกรี ต เดิ ม หน้ า หอพั ก
ชายบิ๊กโบว์ พิกัด ๐๕๙๖๙๓๒ , ๒๑๐๓๒๒๗ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ไชยยา พิกัด
๐๕๙๗๑๐๓ , ๒๑๐๓๓๐๗ พร้ อมติด ตั้ง ป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้า ย รายละเอีย ดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 11
ลาดับที่ 1
(2) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝำปิดในหมูบ่ ้ำน หมู่ที่ ๑
บ้ำนหม้อแกงทอง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 215,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จานวน ๑20.00 ฝา ฝาตะแกรงเหล็ก 10.00 ฝา
จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายชนะ ขัดพาบ พิกัด ๐๕๙๕๓๐๗ , ๒๑๐๒๖๕๙ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อราง
ระบายน้าเดิม พิกัด ๐๕๙๕๒๔๒ , ๒๑๐๒๖๗๓ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ ก า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(2561 – 2564) หน้า 11 ลาดับที่ 2
(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๒ บ้ำนห้วยเคียน ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน ๒ สาย ดังนี้
สำยที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางเข้าสระเก็บน้าจาผักกูด ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม พิกัด ๐๕๙๗๙๒๑ , ๒๑๐๖๐๓๙ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณคันสระจาผักกรูด พิกัด
๐๕๙๗๘๒๘ , ๒๑๐๖๐๑๑
สำยที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายข้างบ้านนายพยงค์ คุณนนท์
- ช่ ว งที่ ๑ ถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้า ง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
- ช่ว งที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้ าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๗๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีต
เดิม พิกัด ๐๕๙๘๑๗๒ , ๒๑๐๖๐๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๔๐๒ ของนายพยงค์ คุณนนท์ พิกัด
๐๕๙๘๑๒๑ , ๒๑๐๖๑๔๔ พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 12 ลาดับที่ 6
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(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 บ้ำนแม่กำหลวง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 360,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน 3 สาย ดังนี้
สำยที่ 1
- ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 24.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อจากถนน ซอย 3 พิกัด ๐๕๙9091 , ๒๑๐7199 จุดสิ้นสุด
โครงการหน้าบ้านเลขที่ 22/2 พิกัด ๐๕๙9007 , ๒๑๐7153
- ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว10.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อจากจุดที่ 1
พิกัด ๐๕๙8987 , ๒๑๐7160 จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านเลขที่ 94 พิกัด ๐๕๙8977 , ๒๑๐7162
สำยที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เชื่อมระหว่าง ซอย 3 กับ ซอย 5 ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว 33.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ถมปรับพื้นทาง จานวน 20.00 ลูกบาศก์เมตร และงานวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร จานวน 6.00
ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายรังสรรค์ สุริยะ พิกัด 0599011 , 2107203
จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านนายปั๋น งามการ พิกัด ๐๕๙9001 , ๒๑๐7269
สำยที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 70.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้าน
นายสมบูรณ์ เขียวยะ พิ กัด 0598796 , 2107321 จุดสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายทัศน์ จิตเผือก พิกัด
๐๕๙8778 , ๒๑๐7358 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ ปี (2561 – 2564)
หน้า 13 ลาดับที่ 13
(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 4 บ้ำนโทกหวำก
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 220,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 87.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐
เมตร จานวน 5.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายขีด พลูคา พิกัด ๐๕๙7430,
๒๑10085 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบ้านนายศุภฤกษ์ บุญเจ็น พิกัด ๐๕๙๗356 , 2110092 พร้อมติดตั้ง
ป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 15 ลาดับที่ 27
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(6) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝำปิด หมูท่ ี่ 6 บ้ำนแม่กำไร่
(บ้ำนใหม่) ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 865,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร
ยาว 260.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50–0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จานวน 581.00
ฝา ฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 10.00 ฝา จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางสมทรง คาตันวงศ์ พิกัด ๐๕๙7442,
๒๑๐7968 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ พิกัด ๐๕๙7586 , ๒๑๐8063 พร้อมติดตั้งป้าย
เหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 16 ลาดับที่ 31
(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ถนนทำงเข้ำประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7
บ้ำนบัว ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 400,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 65.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 95.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จานวน 6.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการถนนในซอยประปา
พิ กั ด 0601626 , ๒๑๐4598 จุ ด สิ้ นสุ ด โครงการถึง บริ เวณพื้ นที่ ประปาหมู่ บ้า น พิ กั ด 0601504,
๒๑๐4565 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 17 ลาดับที่ 39
(8) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝำปิด ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่ต๋ำ
บุญโยง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 480,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.5๐
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาว 140.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จานวน 326.00 ฝา จุดเริ่มต้น
โครงการบ้านเลขที่ 271/1 นางเสวย ทองคา พิกัด ๐๕๙5543 , ๒๑12577 จุดสิ้นสุดโครงการรางระบาย
น้าเดิม ซอย 6 พิกัด ๐๕๙5568 , ๒๑12673 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561
– 2564 ) หน้า 19 ลาดับที่ 47
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(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่ต๋ำบุญโยง
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 500,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จานวน 4 สาย ดังนี้
สำยที่ 1 ทางเข้าบ้านนายสมศักดิ์ สุวรรณเมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด
กว้ า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 21.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 84.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มต้นโครงการถนนคอนกรีตเดิม พิกัด ๐๕๙5161 , 2114907 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายสมศักดิ์ สุวรรณ
เมา พิกัด ๐๕๙5179 , ๒๑14914
สำยที่ 2 ซอย 3 หมู่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
61.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 244.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน
คอนกรีตเดิมบ้านนางระพีพร อุดมศักดิ์ พิกัด 0594923 , 2114597 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทุ่งนา พิกัด
๐๕๙4860 , ๒๑14589
สำยที่ 3 ทางเข้าบ้านนายยก สุทโธ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร
ยาว 60.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อม
ถนน คอนกรีตเดิมบ้านนางพูนศรี พรหมเสน พิกัด 0595052 , 2115024 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายยก
สุทโธ พิกัด ๐๕๙4993 , ๒๑15013
สำยที่ 4 ท้ายซอยร่มเย็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 55.
๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านเลขที่
219 พิกัด 0595486 , 2115073 จุดสิ้นสุดโครงการบ้าน ดต.สุเทพ แนบกลาง พิกัด ๐๕๙5479 , ๒๑
15037 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 20 ลาดับที่ 54
(10) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝำปิดในหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑๐
บ้ำนแม่กำท่ำข้ำม ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๔๐2,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ ายเป็นค่า ก่ อ สร้า งรางระบายน้า รู ปตั ว ยู พ ร้อ มฝาปิด ขนาดกว้ างเฉลี่ ย ๐.๔๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว 118.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จานวน 274.00 ฝา และงานบ่อพัก ค.ส.ล.
จานวน ๒.00 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนายนวล ศรีธิ บ้านเลขที่ ๘๓ พิกัด ๐๕๙4260 , ๒๑๐๑๕๑๒
จุดสิ้นสุดโครงการระบายน้าลงลาห้วย พิกัด ๐๕๙๔๒๒๙ , ๒๑๐๑๖๓๐ พร้อมติดตั้งเหล็กโครงการ จานวน ๑
ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ ก า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 21 ลาดับที่ 59
(11) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝำปิด ซอย 1 หมู่ที่ 11
บ้ำนแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 720,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
216.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จานวน 502.00 ฝา
ฝาแบบตะแกรงเหล็ก จานวน 10 ฝา จุดเริ่มต้นโครงการปากซอย 1 หน้าบ้านนางฟองนวล ฟูเชื้อ พิกัด
๐๕๙7442 , ๒๑๐7968 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมรางระบายน้าเดิม ท้ายซอย พิกัด ๐๕๙5626 , ๒๑12261
พร้อมติดตั้งเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 21 ลาดับที่ 64

98

(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้ำน ซอย 4 หมู่ที่ 15
บ้ำนเกษตรสุข ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 270,000 บำท
เพื่อจ่า ยเป็นค่ าก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
82.50 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังปรับระดับผิวทางและงานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.6๐ เมตร
จานวน 6.00 ท่อน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนคอนกรีต
เดิม พิกัด ๐๕๙4511 , ๒๑10695 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมทางหลวงหมายเลข 120 พิกัด ๐๕๙4471 ,
2110758 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 25 ลาดับที่ 87
(13) โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหอถังสูงในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 15 บ้ำนเกษตรสุข
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 130,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งถังเก็บน้าแสตนเลสพร้อมขายึด ความจุ 2,500.00 ลิตร จานวน
4.00 ถัง และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา พร้อมติดตั้งซับเมริสสูบน้า จานวน 1 เครื่อง และ
ติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 26 ลาดับที่ 90
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแม่กำห้วยเคียน
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้ า ง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตเชื่อมทาง
พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 30.00 ตารางเมตร จุ ด เริ่ ม ต้ นโครงการเชื่ อ มต่ อ ถนนคอนกรี ต เดิ ม หน้ า บ้ า นนายศรี น วล
วงศ์ช่างเงิน พิกัด ๐๕๙๗๖๑๕ , ๒๑๐๕๔๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณท่อลอดถนนข้ามลาห้วย พิกัด ๐๕๙๗๔๕๔ ,
๒๑๐๕๔๙๘ พร้อมติดตั้งเหล็กโครงการ จานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล
ตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 26 ลาดับที่ 91
(15) โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก ซอยสำมัคคี หมู่ที่ 17
บ้ำนแม่กำโทกหวำก ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 430,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการวางท่อระบายน้า ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จานวน 140.00 ท่อน
พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.80 x 1.00 x 1.50 เมตร จานวน 14.00 บ่อ พร้อมงานรื้อและเทคอนกรีตถนน
ใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการซอยสามัคคีข้างรั้วบ้านนายช่วย หินแก้ว พิกัด ๐๕๙4511 , ๒๑10695 จุดสิ้นสุด
โครงการท้ายซอยก่อนลงลาห้วยเกี๋ยง พิกัด ๐๕๙7145 , ๒๑09515 พร้อมติดตั้งเหล็กโครงการ จานวน ๑
ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ ก า ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 27 ลาดับที่ 96
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งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี) 560000
รวม 2,771,000 บำท
(หมวดเงินอุดหนุน)
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (รหัสบัญชี 610200)
ตั้งไว้รวม 2,771,000 บำท
(1) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้ำนหม้อแกงทอง
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อ จ่า ยเป็นค่า ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ าแรงต่า ซอย 2 หมู่ ที่ 1 บ้านหม้ อแกงทอง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 11 ลาดับที่ 3
(2) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอยหลักหลวง หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยเคียน
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 116,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอยหลักหลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน
ตาบลแม่กา อาเภอเมื อง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 12 ลาดับที่ 7
(3) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอย มจร. หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยเคียน
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอย มจร. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 12 ลาดับที่ 8
(4) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอย 3 บ่อขยะ หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยเคียน
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอย 3 บ่อขยะ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 12 ลาดับที่ 9
(5) โครงกำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำพร้อมขยำยระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ สุสำนบ้ำนแม่กำ
โทกหวำก หมู่ที่ 4 , 6 , 17 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 350,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า สุสานบ้านแม่
กาโทกหวาก หมู่ที่ 4 , 6 , 17 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561–
2564) หน้า 14 ลาดับที่ 21
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(6) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ 17 ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 80,000 บำท
เพื่ อจ่ ายเป็นค่า ขยายเขตระบบจ าหน่า ยไฟฟ้า แรงต่ า หมู่ ที่ 4 เชื่ อมหมู่ 17 ตาบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 14 ลาดับที่ 20
(7) โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนแม่กำไร่
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านแม่กาไร่ ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564) หน้า 16 ลาดับที่ 33
(8) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้ำนแม่กำท่ำข้ำม
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 21 ลาดับที่ 62
(9) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ท้ำยซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองแก้ว
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ท้ายซอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 24 ลาดับที่ 78
(10) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ท้ำยซอย 9 หมูท่ ี่ 13 บ้ำนหนองแก้ว
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ท้ายซอย 9 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 24 ลาดับที่ 79
(11) โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ ซอย 10 หมู่ที่ 15 บ้ำนเกษตรสุข
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 15,000 บำท
เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าขยายเขตระบบจาหน่า ยไฟฟ้า แรงต่า ซอย 10 หมู่ ที่ 15 บ้า นเกษตรสุ ข
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 25 ลาดับที่ 86

101

(12) โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจุดยูเทิรน์ หมู่ที่ 5 บ้ำนแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 400,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณจุดกลับรถ หมู่ที่
5 บ้านแม่ต๋าบุญโยง ตาบลแม่ กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
แขวงทางหลวงพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 15 ลาดับที่ 28
(13) โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจุดยูเทิร์น หมู่ที่ 12 บ้ำนแม่กำหัวทุ่ง ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 500,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณจุดกลับรถ หมู่ที่
12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
แขวงทางหลวงพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 22 ลาดับที่ 71
(14) โครงกำรติดตั้งโคมไฟส่องสว่ำงจุดยูเทิร์น หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองแก้ว ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 900,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณจุดกลับรถ
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของแขวงทางหลวงพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564)หน้า 24 ลาดับที่ 80
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งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี๐๐๒๔๔)
งบดำเนินงำน (รหัสบัญชี๕๒๐๐๐๐)
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)

รวม 750,000 บำท
ตั้งไว้รวม 750,000 บำท
ตั้งไว้รวม 750,000 บำท

ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 750,000 บำท
(๑) โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพนักงำนจัดเก็บขยะและดูดสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับพนักงานจัดเก็บขยะและดูดสิ่งปฏิกูล
เช่น วัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ รองเท้า และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 62 ลาดับที่ 1
(๒) โครงกำรจัดซื้อถุงพลำสติกเพื่อจัดเก็บขยะ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติกดา
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 64 ลาดับที่ 15
(๓) โครงกำรจัดซื้อถังเก็บขยะชุมชนในตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังเก็บขยะชุมชนในตาบลแม่กา เช่น จัดซื้อถังเก็บขยะ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 64 ลาดับที่ 16
(๔) โครงกำรปรับปรุงบ่อขยะเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 5๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่กา เช่น ค่าปรับปรุง
ฝังกลบบ่อขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 62 ลาดับที่ 3
(๕) โครงกำรหมู่บ้ำนนำร่องในกำรจัดกำรขยะ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านนาร่องในการจัดการขยะ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 63 ลาดับที่ 5
(๖) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะในชุมชน
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 64 ลาดับที่ 11
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(7) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำแก่เด็กนักเรียน ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการอบรมให้ ค วามรู้ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ าแก่ นั ก เรี ย น
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 64 ลาดับที่ 12
(8) โครงกำรอบรมกำรใช้น้ำหมักชีวภำพเพื่อใช้ในกำรบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมการใช้นาหมั
้ กชีวภาพเพื่อใช้ในการบาบัดน้าเสีย
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 64 ลาดับที่ 13
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๕๐)
ตั้งไว้รวม ๑,295,000 บำท
งำนบริหำรทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)

รวม 150,000 บำท

ตั้งไว้รวม 150,000 บำท

ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 150,000 บำท
(1) โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ผลงำนและภำรกิจของเทศบำล
ตั้งไว้
150,000 บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ผลงานและภารกิจของเทศบาล
เช่น จัดทาสื่อประเภทต่างๆ ,การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลงานและภารกิจของเทศบาลตาบลแม่กา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 89 ลาดับที่ 11
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี ๐๐๒๕๑) ตั้งไว้รวม ๑,145,000 บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,130,000 บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ตัง้ ไว้รวม 1,130,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,130,000 บำท
(๑) โครงกำรฝึกอบรม / ทบทวนขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
แบบบูรณำกำรตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรม / ทบทวนขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนแบบ
บูรณาการตาบลแม่กาโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว.๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 87 ลาดับที่ 1
(๒) โครงกำรอบรม/ทบทวนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลแม่กำ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรม/ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่กา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดาเนินงานและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี(๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 87 ลาดับที่ 2
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(๓) โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมอำชีพรำษฎรตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตาบลแม่กาเช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 38 ลาดับที่ 1
(๔) โครงกำรพัฒนำสถำบันครอบครัวตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตาบลแม่กา เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 47 ลาดับที่ 1
(๕) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พกั ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลแม่กา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 82 ลาดับที่ 1
(๖) โครงกำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลตำบลแม่กำ ประจำปี ๒๕๖1
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรูพ้ ื้นฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕61 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 83 ลาดับที่ 3
(๗) โครงกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลตำบลแม่กำ ประจำปี ๒๕๖1
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 4
(๘) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมผูกพันคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลแม่กำ ประจำปี ๒๕๖1
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖1 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 83 ลาดับที่ 6
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(๙) โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 65 ลาดับที่ 1
(๑๐) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำลและพนักงำน
จ้ำงของเทศบำลตำบลแม่กำ ประจำปี ๒๕๖1
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่กา ประจาปี ๒๕๖1 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 65 ลาดับที่ 2
(๑๑) โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุประจำปี ๒๕๖1
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 58 ลาดับที่ 6
(๑๒) โครงกำรจัดทำข้อมูลหอพักในเขตเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาข้อมูลหอพักในเขตตาบลแม่กา เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 89 ลาดับที่ 8
(๑๓) โครงกำรวันสตรีสำกล
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล ของทุกปีเช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 40 ลาดับที่ 1
(๑๔) โครงกำรวันสตรีไทย
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีไทย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี เช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 40 ลาดับที่ 2
(๑๕) โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เตำเผำโบรำณเวียงบัวตำบลแม่กำ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว ตาบลแม่กา
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 34 ลาดับที่ 13
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(๑๖) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เรื่องกำรส่งเสริมอนุรกั ษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลแม่กา เช่น เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 36 ลาดับที่ 18
(17) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรเตำเผำโบรำณเวียงบัว
ตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
เตาเผาโบราณเวียงบัวตาบลแม่กา เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 36 ลาดับที่ 19
(18) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกฎหมำยสำหรับสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสาหรับสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่กา เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 87 ลาดับที่ 3
(19) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้พิกำรให้เข้ำถึงบริกำร
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการให้เข้าถึงบริการเช่น ค่าป้าย
ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 58 ลาดับที่ 5
(20) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 39 ลาดับที่ 5
(21) โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการรั ก น้ า รั ก ป่ า รั ก ษาแผ่ น ดิ น และเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสานึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท. ๐808.2/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 63 ลาดับที่ 9
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(22) โครงกำรแก้ไขปัญหำที่ดินและที่อยู่อำศัย
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่ อาศัย เช่น ค่าป้าย ค่าจัด
สถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 58 ลาดับที่ 4
(23) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ.2540
ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ
พ.ศ.2540 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 89 ลาดับที่ 10
งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 15,๐๐๐ บำท
(หมวดเงินอุดหนุน)
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี ๖๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม 15,๐๐๐ บำท
(๑) เงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนสำง ตำมโครงกำรศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอำเภอเมืองพะเยำ
ตั้งไว้ 15,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเมืองพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสีป่ ี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 43 ลาดับที่ 15
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๐)
ตั้งไว้รวม ๑,715,000 บำท
งำนกีฬำและนันทนำกำร (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๒)
ตั้งไว้รวม 700,000 บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 700,000 บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 700,000 บำท
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 700,000 บำท
(๑) โครงกำรแข่งขันกีฬำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพต่อต้ำนยำเสพติด (๑๔ อปท.)
ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ “การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ
(๑๔ อปท.) อาเภอเมืองพะเยา รวมพลังต้านยาเสพติด” ประจาปี พ.ศ.๒๕๖1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 44 ลาดับที่ 22
(๒) โครงกำรมหกรรมกีฬำเพื่อสุขภำพประชำชนตำบลแม่กำ ตั้งไว้ 6๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตาบล
แม่กาและส่วนราชการ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่ เงิน
รางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬ าวอลเลย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง และกีฬา
ประเภทอื่ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 44 ลาดับที่ 21
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งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๓)
ตั้งไว้รวม 985,000 บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 985,000 บำท
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 985,000 บำท
(๑) โครงกำรอลังกำรต้อนรับเทศกำลฤดูหนำว
ตั้งไว้ 6๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 42 ลาดับที่ 11
(๒) โครงกำรประเพณียี่เป็งลอยกระทง
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 41 ลาดับที่ 4
(๓) โครงกำรแห่เทียนพรรษำ
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตาบลแม่กา เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 41
ลาดับที่ 6
(๔) โครงกำรส่งเสริมงำนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 42 ลาดับที่ 13
(๕) โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 43 ลาดับที่ 16
(๖) โครงกำรประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการประเพณีรดน้าดาหัวของเทศบาลตาบลแม่กา
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 43 ลาดับที่ 17
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งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (รหัสบัญชี ๐๐๒๖๔)
ตั้งไว้รวม 3๐,๐๐๐ บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม 3๐,๐๐๐ บำท
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐๐)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม 3๐,๐๐๐ บำท
(๑) โครงกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการประชาสั มพั นธ์ เผยแพร่ แหล่ งท่ องเที่ ยวและของดี
ตาบลแม่กา เช่น จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ องค์ความรู้และ
ของดีตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 89 ลาดับที่ 11
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แผนงำนกำรเกษตร (รหัสบัญชี ๐๐๓๒๐)
ตั้งไว้รวม 2๓๐,๐๐๐ บำท
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (รหัสบัญชี ๐๐๓๒๑)
ตั้งไว้รวม 2๓๐,๐๐๐ บำท
งบดำเนินงำน(รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่ำใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บำท
(๑) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) โดยถือปฏิบัติ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๔/ว.๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 73 ลาดับที่ 2
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้
ตั้งไว้รวม 200,000 บำท
งบลงทุน(รหัสบัญชี ๕40000)
(หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รหัสบัญชี 421100)
(1) โครงกำรขุดลอกลำห้วยแม่กำ หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่กำห้วยเคียน ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกลาห้วยแม่กา หมู่ที่ 2 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จุดที่ 1 ขุดลอกลาห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,070.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ขุดลอกลาห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) หน้า 32
ลาดับที่ 2
(2) โครงกำรขุดลอกลำห้วยทุ่งกำชัย หมู่ที่ 17 บ้ำนแม่กำโทกหวำก
ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็น ค่ า โครงการขุ ด ลอกล าห้ว ยทุ่ ง กาชั ย หมู่ ที่ 17 บ้า นแม่ ก าโทกหวาก
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขุดลอกลาห้วย ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ความ
ยาว 1,200 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,848.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) หน้า 32
ลาดับที่ 1
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แผนงำนงบกลำง (รหัสบัญชี ๐๐๔๑๐)
ตั้งไว้รวม 24,287,500 บำท
งบกลำง (รหัสบัญชี ๐๐๔๑๑)
หมวดงบกลำง(รหัสบัญชี ๑๑๐๐๐๐)

รวม ๒4,287,500 บำท

๑. ค่ำชำระหนี้เงินต้น(รหัสบัญชี๑๑๐๑๐๐)
รวม 385,850 บำท
1.1 ค่ำชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล(๑๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 304,010 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๕๑๕/๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘(ปีที่3) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
1.2 ค่ำชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล(๑๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้ 81,840 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่สานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑๖๔๖/๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙(ปีที่ ๑)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่ำชำระหนี้ดอกเบี้ย (รหัสบัญชี๑๑๐๒๐๐)

รวม 109,250 บำท

2.1 ค่ำชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ตั้งไว้ 81,100บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ ๑๕๑๕/๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘(ปีที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
2.2 ค่ำชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่สำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ตั้งไว้ ๒๘,150 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ช าระหนี้ ค่ า ดอกเบี้ ย ค่ า ก่ อ สร้ า งห้ อ งเก็ บ ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ แ ก่
สานักงานเงิ นทุ นส่งเสริ มกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่๑ ๖๔๖/๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิ ถุนายน
๒๕๕๙(ปีที่๑) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่ำสมทบกองทุนประกันสังคม(รหัสบัญชี๑๑๐๓๐๐)
รวม 440,000 บำท
3.1 ค่ำสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้างสาหรับ
ลูกจ้างชัว่ คราวของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่ำสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัย ตั้งไว้ 40,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้างสาหรับ
พนักงานจ้างของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 12,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
28,000 บาท
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๔. ค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ(รหัสบัญชี๑๑๐๗๐๐)
ตั้งไว้ 15,990,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐808.2/ว.2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ตั้ ง จ่ ายจากเงิ นอุด หนุนทั่ ว ไป ตามแผนพัฒนาสี่ ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 57 ลาดับที่ 1
๕. ค่ำเบี้ยยังชีพผู้พิกำร(รหัสบัญชี๑๑๐๘๐๐)
ตั้งไว้ 3,360,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้พิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐808.2/ว.2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี (๒๕๖1-๒๕๖4)
หน้า 57 ลาดับที่ 2
๖. ค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(รหัสบัญชี๑๑๐๙๐๐)
ตั้งไว้ 72๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็น ค่ า เบี้ย ผู้ป่ว ยเอดส์ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ นสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสี่ ปี
(๒๕๖1-๒๕๖4) หน้า 57 ลาดับที่ 3
๗. ประเภทสำรองจ่ำย (รหัสบัญชี๑๑๑๐๐๐)
ตั้งไว้ 1,233,400 บำท
เพื่ อ เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ยในกรณี จ าเป็นเร่ งด่ ว นเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้อ นของราษฎรหรือ มี เหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๐๓.๔/ว.๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้จานวน 567,990 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 665,410 บาท
๘. ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน(รหัสบัญชี๑๑๑๑๐๐)
8.1 ค่ำสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)

ตั้งไว้ 905,000 บำท

ตั้งไว้ 155,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตในอัตรา
ร้ อ ยละ ๑/๖ ของรายรั บ จริ ง ในปีที่ ผ่ า นมา ยกเว้ น เงิ นกู้ เงิ นจ่ า ยขาดเงิ น สะสมและเงิ น อุ ด หนุ นทุ ก ประเภท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลตำบลแม่กำ
ตั้งไว้ 750,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพ ป้องกันโรคและการ
ฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตาบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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๙. ประเภทเงินช่วยพิเศษ (รหัสบัญชี๑๑๑๒๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือรับบานาญ
โดยจากให้คู่ สมรส, บุต ร, บิด า,มารดาและผู้ มี สิท ธิ ที่จ ะได้รั บเงิ นช่ว ยพิเศษตามกฏหมาย ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 30 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 74 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดบำเหน็จ/บำนำญ(รหัสบัญชี๑๒๐๐๐๐)
รวม 1,044,000 บำท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี๑๒๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม 1,044,000 บำท
1 ค่ำสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 1,034,000 บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ ด่ ว นมาก
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำนำญ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเงิ น ค่ า ครองชี พ ผู้ รั บ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ ด่ ว นมาก
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
แผนงำน
แผนงำน
บริหำรทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

งบบุคลำกร

เงินเดือน
(ฝ่ำย
กำรเมือง)

ประเภทเงินเดือน
นายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี
ประเภทเงินค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี
ประเภทเงินค่าตอบแทน
พิเศษนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี

แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนเคหะ
และชุมชน

แผนงำน
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง

แผนงำน
กำรศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

756,000

756,000

240,000

240,000

240,000

240,000
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แผนงำน
แผนงำนบริหำรทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
ประเภทเงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
ประเภทค่าตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาล

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

แผนงำนกำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

216,000

216,000

1,620,000

1,620,000

แผนงำน
แผนงำน
บริหำรทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

เงินเดือน
งบบุคลำกร
(ฝ่ำยประจำ)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงาน
ประเภท
เงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักงานจ้าง

8,840,880
5,220

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ
1,230,080

526,800
4,230,780
399,480

610,320
27,360

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
แผนงำนเคหะและ
สร้ำงควำม
ชุมชน
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

1,752,720

3,160,260

14,983,940
5,220

78,000

152,400

757,200

2,166,720

1,461,300

8,469,120

225,420

138,600

790,860
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แผนงำน
แผนงำนบริหำร
ทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

งบดำเนินงำน

ค่ำตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท.
ประเภทค่าเบี้ยประชุม
ประเภทค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

1,423,310 20,000

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

325,520

400,000

2,168,830

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

50,000
70,000

5,000

50,000

50,000
125,000

436,000
80,000

36,000
10,000

286,000
50,000

758,000
140,000

แผนงำน
แผนงำนบริหำร
ทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

งบดำเนินงำน

ค่ำใช้สอย

ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการรับรองและพิธีการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

744,000 1,606,000
380,000
120,000
1,463,000
900,000

360,000

แผนงำน
กำรศึกษำ
120,000

แผนงำน
สำธำรณสุข
900,000

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม
4,480,000

730,000

120,000
714,350
80,000

1,010,000

530,000
750,000

1,280,000

1,015,000

30,000

8,132,350
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แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่ำวัสดุ

ประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประเภทวัสดุการเกษตร

แผนงำนบริหำร
ทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

150,000
100,000
350,000
200,000
5,000
5,000
100,000
20,000

แผนงำน
กำรศึกษำ

100,000

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

350,000

300,000

900,000

100,000

150,000

800,000

5,000

10,000

25,000

5,000

30,000

255,000

100,000
200,000

810,600
160,000
640,000

810,600
10,000
100,000 100,000
40,000

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

50,000
200,000

30,000

30,000

30,000

30,000
10,000

10,000

122
แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ประเภทวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำสำธำณูป
โภค

ประเภทวัสดุสารวจ
ประเภทวัสดุอื่น
ประเภทค่าไฟฟ้า
ประเภทค่าโทรศัพท์
ประเภทค่าน้าประปา
ประเภทค่าไปรษณีย์
ประเภทค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม

แผนงำนบริหำร
ทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

700,000
80,000
70,000
5,000
200,000
150,000

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข
780,000

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน
360,000
20,000

100,000

80,000
5,000

50,000 64,000
960,000
192,000
36,000
100,000
53,480

50,000

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

1,920,000
95,000
530,000
5,000
164,000
960,000
192,000
36,000
100,000
53,480
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แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

งบ
ลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์

แผนงำนบริหำร
ทั่วไป

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

255,900
94,500

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม
350,400

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ประเภทครุภัณฑ์สารวจ
ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์เกษตร
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

4,500

44,000
30,000

1,288,000
20,000

787,000

4,500

44,000
30,000

2,075,000
20,000

124
แผนงำน
แผนงำนบริหำร
ทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

งบลงทุน

งบรำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

รำยจ่ำยอื่น

เงินอุดหนุน

ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ
ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำนเคหะ
และชุมชน

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

3,025,000

3,025,000

6,585,000

6,585,000
200,000

200,000
12,000

12,000

500,000
15,000

500,000
15,000

125
แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

แผนงำน
บริหำร
ทั่วไป

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

1,432,000

แผนงำนเคหะ
และชุมชน
2,771,000

180,000

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม
4,203,000
180,000

126
แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

งบกลำง
งบกลำง

บำเหน็จ/บำนำญ

ค่าชาระหนี้เงินต้น
ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย
ประเภทเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
ประเภทสารองจ่าย
ประเภทรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน
ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ
ประเภทเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ

แผนงำน
บริหำร
ทั่วไป

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำน
งบกลำง

รวม

385,850
109,250
440,000

385,850
109,250
440,000

15,990,000
3,360,000
720,000

15,990,000
3,360,000
720,000

1,233,400
905,000

1,233,400
905,000

100,000
1,044,000

100,000
1,044,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนบุคคล
ค่าใช้จา่ ยรายการเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตามประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นเงินทั้งสิ้น
26,931,810 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑) เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,912,980 บาท
๒) เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 757,200 บาท
๓) ค่าจ้างชัว่ คราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,858,800 บาท
๔) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท
๕) ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 758,000 บาท
๖) ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,948,830 บาท
๗) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔0๐,๐๐๐ บาท
๘) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท
๙) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,034,000 บาท
๑๐) เงินช่วยเหลือผู้รับบานาญ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑) เงินเกี่ยวกับค่าทาศพข้าราชการ/พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,931,810 บาท
หมำยเหตุ คิดเป็นร้อยละ 28.65 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ตามหนังสือซักซ้อมฯ การจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๖1

