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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,966,841.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,139,736.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,284,342.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 2,400.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 18,712.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 20,657,604.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 16,299.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 53,234.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 226,845.20 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,086.75 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,036.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,643,141.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,715,961.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,291.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 14,672,626.80 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 2,982,208.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,944,012.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,628,416.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,390,990.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 705,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 22,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,291.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,122,462.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 16,299.95 92,700.00 130,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

53,234.10 11,850.00 27,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 226,845.20 247,000.00 230,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,086.75 11,300.00 0.00

หมวดรายได้จากทุน 1,036.00 150.00 1,400.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 298,502.00 363,000.00 389,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,643,141.02 14,577,000.00 13,641,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,643,141.02 14,577,000.00 13,641,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,715,961.00 6,500,000.00 6,270,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6,715,961.00 6,500,000.00 6,270,000.00

รวม 20,657,604.02 21,440,000.00 20,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 2,982,208.00 3,436,110.00 3,511,945.00

งบบุคลากร 5,944,012.00 9,044,340.00 9,611,100.00

งบดําเนินงาน 3,628,416.80 6,744,597.00 6,016,885.00

งบลงทุน 1,390,990.00 1,251,953.00 193,470.00

งบเงินอุดหนุน 705,000.00 941,000.00 966,600.00

งบรายจ่ายอื่น 22,000.00 22,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 14,672,626.80 21,440,000.00 20,300,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,162,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,328,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,020,175

แผนงานสาธารณสุข 235,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 558,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 254,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 143,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,909,320

แผนงานการเกษตร 177,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,511,945

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 20,300,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,511,945 3,511,945
    งบกลาง 3,511,945 3,511,945

รวม 3,511,945 3,511,945

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,693,960 355,320 1,508,100 355,320 5,912,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,986,840 355,320 1,508,100 355,320 4,205,580

งบดําเนินงาน 2,258,570 188,000 688,000 40,000 3,174,570
    คาตอบแทน 375,000 20,000 40,000 0 435,000

    คาใช้สอย 1,063,570 168,000 583,000 40,000 1,854,570

    คาวัสดุ 530,000 0 60,000 0 590,000

    คาสาธารณูปโภค 290,000 0 5,000 0 295,000

งบลงทุน 16,190 0 18,600 0 34,790
    คาครุภัณฑ 16,190 0 18,600 0 34,790

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

รวม 6,008,720 543,320 2,214,700 395,320 9,162,060

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 825,540 825,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 825,540 825,540

งบดําเนินงาน 429,000 429,000
    คาตอบแทน 40,000 40,000

    คาใช้สอย 389,000 389,000

งบลงทุน 74,380 74,380
    คาครุภัณฑ 74,380 74,380

รวม 1,328,920 1,328,920

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 237,600 901,320 0 1,138,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 237,600 901,320 0 1,138,920

งบดําเนินงาน 266,000 976,355 55,000 1,297,355
    คาตอบแทน 20,000 20,000 0 40,000

    คาใช้สอย 246,000 560,675 55,000 861,675

    คาวัสดุ 0 395,680 0 395,680

งบลงทุน 4,300 0 0 4,300
    คาครุภัณฑ 4,300 0 0 4,300

งบเงินอุดหนุน 0 579,600 0 579,600
    เงินอุดหนุน 0 579,600 0 579,600

รวม 507,900 2,457,275 55,000 3,020,175

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 70,000 0 90,000
    คาใช้สอย 10,000 70,000 0 80,000

    คาวัสดุ 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 45,000 145,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 45,000 145,000

รวม 120,000 70,000 45,000 235,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 506,580 506,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 506,580 506,580

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 22,000 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 22,000

รวม 558,580 558,580

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 155,000
    คาใช้สอย 155,000 155,000

งบเงินอุดหนุน 99,000 99,000
    เงินอุดหนุน 99,000 99,000

รวม 254,000 254,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,000 40,000
    คาใช้สอย 30,000 10,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 103,000 103,000
    เงินอุดหนุน 0 103,000 103,000

รวม 30,000 113,000 143,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,227,360 0 1,227,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,227,360 0 1,227,360

งบดําเนินงาน 623,960 0 623,960
    คาตอบแทน 180,000 0 180,000

    คาใช้สอย 383,960 0 383,960

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 22,000 36,000 58,000
    คาครุภัณฑ 22,000 36,000 58,000

รวม 1,873,320 36,000 1,909,320
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 177,000 177,000
    คาใช้สอย 177,000 177,000

รวม 177,000 177,000

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,162,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,328,920

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,020,175

แผนงานสาธารณสุข 235,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 558,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 254,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 143,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,909,320

แผนงานการเกษตร 177,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,511,945

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 20,300,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเมืองก๋าย และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอแมแตง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 20,300,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 20,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเมืองก๋ายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเมืองก๋ายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายดวงคํา  วุฒิ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเมืองก๋าย

อนุมัติ

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

(นายอรรถวุฒิ  พึ่งเนียม)

ตําแหนง นายอําเภอแมแตง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 63,729.77 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 12,079.08 2,327.93 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 9,640.02 90,000.00 0.00 % 90,000.00
     ภาษีป้าย 2,636.00 4,132.00 2,700.00 1,381.48 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 78,444.85 16,299.95 92,700.00 130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 494.70 611.10 500.00 20.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,857.50 252.00 0.00 100.00 % 290.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 190.00 150.00 0.00 % 150.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 50,361.00 10,350.00 141.55 % 25,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

800.00 1,700.00 750.00 100.00 % 1,500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80.00 20.00 100.00 -40.00 % 60.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,382.20 53,234.10 11,850.00 27,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 246,162.67 226,785.20 247,000.00 -6.88 % 230,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 246,162.67 226,845.20 247,000.00 230,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1,086.75 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 9,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,500.00 0.00 2,300.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,500.00 1,086.75 11,300.00 0.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 200.00 1,036.00 150.00 833.33 % 1,400.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 200.00 1,036.00 150.00 1,400.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 652,029.99 629,823.98 653,000.00 -3.52 % 630,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,576,016.90 10,754,661.53 11,577,000.00 -7.11 % 10,754,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 802,763.26 796,151.02 802,000.00 -0.75 % 796,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 109,734.23 85,369.98 110,000.00 -22.73 % 85,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,406,583.82 1,212,527.19 1,410,000.00 -14.04 % 1,212,000.00
     คาภาคหลวงแร 12,897.29 12,053.69 13,000.00 -7.69 % 12,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 12,423.40 10,789.63 12,000.00 -8.33 % 11,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 141,754.00 0.00 100.00 % 141,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,572,448.89 13,643,141.02 14,577,000.00 13,641,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 6,634,301.00 6,715,961.00 6,500,000.00 -3.54 % 6,270,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,634,301.00 6,715,961.00 6,500,000.00 6,270,000.00
รวมทุกหมวด 21,538,439.61 20,657,604.02 21,440,000.00 20,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 20,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 90,000 บาท

     ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา โดยประมาณการจาก
จํานวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายวาด้วยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและคาดวาจะได้รับในปนี้

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

- ประมาณการรับไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากมีร้าน
ค้า รีสอรท และแหลงทองเที่ยวในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เพิ่มขึ้น และคาดวาจะได้รับในปนี้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 27,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 600 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 290 บาท

- ประมาณการรับไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากในพื้นที่มีสถาน
ประกอบการ รีสอรท และสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและคาดวาจะ
ได้รับในปนี้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 150 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทําให้มีการปดกิจการร้านค้าลง
และคาดวาจะได้รับในปนี้

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวากับปที่ผานมา เนื่องจากมีการบริหาร
สัญญาที่เป็นไปตามระเบียบ และคาดวาจะได้รับในปนี้
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องมีแนวโน้มการขอ
อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายลดลง  และคาดวาจะได้รับ
ในปนี้

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 60 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวากับปที่ผานมา เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะได้รับในปนี้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 230,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น และคาดวาจะได้รับในปนี้

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,400 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,400 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากมีครุภัณฑที่ชํารุด
จํานวนมาก ที่จะดําเนินการจําหนายโดยการขายทอดตลาดและ
คาดวาจะได้รับในปนี้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,641,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 630,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับการจัดสรร
ในปนี้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,754,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา และคาดวาจะได้รับการจัด
สรรในปนี้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 796,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 85,000 บาท

     ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,212,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้
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คาภาคหลวงแร จํานวน 12,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 11,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะได้รับในปนี้

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 141,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากมีการทําซื้อขายที่ดิน
ลดลงและคาดวาจะได้รับในปนี้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 6,270,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,270,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมี
จํานวนผู้สูงอายุ เด็กในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้ขอรับ
การบรรจุครูผู้ดูแลเด็กจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
คาดวาจะได้รับในปนี้
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ป ี2563 ป ี2564

78,775 101,010 -0.86 %

4,400 5,000 0 %

1,893,100 2,152,000 4.94 %

525,600 589,600 -13.7 %

24,000 24,000 0 %

276,333 300,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

2,982,208 3,585,410

2,982,208 3,585,410

2,982,208 3,585,410

2,982,208 3,585,410

วนัที่พิมพ์ : 7/8/2564  16:16

รายจา่ยจริง ประมาณการ
ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 91,932 100,145

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 4,674 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,824,700 2,258,400

เบี้ยยังชีพความพกิาร 563,200 508,800

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 24,000 24,000

เงินส ารองจ่าย 137,923 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิ่น 0 35,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 0 280,600

รวมงบกลาง 2,908,629 3,511,945

รวมงบกลาง 2,908,629 3,511,945

รวมงบกลาง 2,908,629 3,511,945

รวมแผนงานงบกลาง 2,908,629 3,511,945

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
อ าเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่
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0 0 100 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

849,600 1,022,400 0 %

1,534,320 1,707,120

1,207,880 1,498,990 -3.21 %

84,000 108,000 -22.22 %

122,500 126,000 0 %

605,350 759,860 -58.67 %

46,666 72,000 -83.33 %

2,066,396 2,564,850

3,600,716 4,271,970

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน 0 514,080

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 42,120 42,120

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานกุารสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
849,600 1,022,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,534,320 1,707,120

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 1,084,906 1,450,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 84,000 84,000

เงินประจ าต าแหนง่ 126,000 126,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 582,600 314,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 45,000 12,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,922,506 1,986,840

รวมงบบคุลากร 3,456,826 3,693,960
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9,000 289,100 -3.15 %

0 30,000 -33.33 %

0 20,000 -50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

51,950 409,100

3,090 20,000 -50 %
615,570

0 0 100 %

14,400 30,000 -16.67 %

787,300 1,110,128 -57.21 %

0 0 100 %

68,600 150,000 -60 %
0 10,000 -65 %

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
12,500 280,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 20,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บริหารทอ้งถิ่น 0 25,000

รวมค่าตอบแทน 77,450 375,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเย็บหนงัสือ หรือเข้าปกหนงัสือ 2,004 10,000

ค่าจ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ยชื่อส านกังาน 

หรือปา้ยอื่น ๆ ที่ไมม่ลัีกษณะเปน็ส่ิงกอ่สร้าง
0 20,000

ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ์ อบต. 15,650 25,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 466,286.08 455,070

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 42,000

ค่าอดัรูป 0 3,500
ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 162,300 60,000
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34,052 90,000 0 %

0 300,000 -16.67 %

115,840 80,000 -18.75 %

0 5,000 0 %

500 2,000 50 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

9,504 23,000 -34.78 %

1,176,736 2,148,522

44,681 147,000 -65.99 %

39,604 35,000 14.29 %

81,151.8 100,000 -10 %

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 35,060 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกต้ัง 0 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 94,398 65,000

โครงการจิตอาสาเราท าความดีเพื่อ ชาติ ศาสน ์กษตัริย์ 0 10,000

โครงการ Big Cleaning Day (กจิกรรม 5 ส) 0 5,000

โครงการจัดท า ส่ือ หรือเผยแพร่รณรงค์ เพื่อปอ้งกนัการ

ทจุริต
0 3,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน

การปฏบิติัราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมอืงกา๋ย

0 15,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลที่ 10

0 10,000

วัสดุส านกังาน 49,910 50,000

รวมค่าใชส้อย 892,454.68 1,063,570

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบา้นงานครัว 34,707 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,109.5 90,000
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218,280.7 300,000 -6.67 %

0 10,000 0 %

0 10,000 0 %

48,600 50,000 0 %

432,317.5 652,000

126,128.48 220,000 -31.82 %

23,941.28 30,000 0 %

88,643.52 90,000 0 %

0 0 100 %

238,713.28 340,000

1,899,716.78 3,549,622

0 0 100 %

0 0 100 %

23,190 238,140

23,190 238,140

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 210,594.93 280,000

วัสดุการเกษตร 1,500 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 73,585 50,000

รวมค่าวัสดุ 444,825.43 530,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 138,049.16 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 19,989.66 30,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 85,938.5 90,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง 0 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 243,977.32 290,000

รวมงบด าเนินงาน 1,658,707.43 2,278,570

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 5 ตัว 0 9,900

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,754,985 16,190

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง 0 6,290

รวมงบลงทนุ 1,754,985 16,190
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0 20,000 0 %

0 0 100 %

40,000 40,000

40,000 40,000

5,585,622.78 8,121,732

201,240 225,360 57.67 %

201,240 225,360

201,240 225,360

0 0 100 %

0 0

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

อดุหนนุใหแ้กท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแมแ่ตง จังหวัด

เชียงใหม ่ตามโครงการมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับจังหวัด

เชียงใหม ่ประจ าป ี2565

0 20,000

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

งบรายจา่ยอ่ืน

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,930,518.43 6,008,720

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 187,560 355,320

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 187,560 355,320

รวมงบบคุลากร 187,560 355,320

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/ 0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 20,000

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อดุหนนุเทศบาลต าบลจอมแจ้งตามโครงการบริหาร 0 20,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 8,606 132.4 %

0 28,606

0 28,606

201,240 253,966

289,000 1,126,320 5.24 %

14,200 42,000 -42.86 %

0 38,500 9.09 %

241,440 231,920 -4.79 %

36,000 36,000 0 %

580,640 1,474,740

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 108,000

ค่าลงทะเบยีนและลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 6,375 168,000

โครงการ อบต. พบประชาชน 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 6,375 188,000

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 193,935 543,320

งานบริหารงานคลงั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 282,339 1,185,300

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 235,680 220,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 24,000

เงินประจ าต าแหนง่ 14,000 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 36,000 36,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 686,339 1,508,100
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580,640 1,474,740

34,100 75,230 -73.41 %

0 0 100 %

38,900 75,230

78,120 240,000 35 %

0 0 100 %

23,800 50,000 -20 %

19,360 50,000 -40 %

2,096.5 3,000 66.67 %

4,880 10,000 1,500 %

129,696.5 353,000

รวมงบบคุลากร 686,339 1,508,100

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
31,500 20,000

รวมค่าตอบแทน 38,000 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 20,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 142,844.5 324,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 24,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 39,112 30,000

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 61,300 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษแีละรับช าระภาษี

นอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงกา๋ย
2,700 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,150 160,000

รวมค่าใชส้อย 258,602.5 583,000
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29,840 50,000 -40 %

17,442 45,000 -33.33 %

47,282 95,000

2,708.6 5,000 0 %

2,708.6 5,000

218,587.1 528,230

0 11,000 7.27 %

0 0 100 %

0 0 100 %

59,800 64,480

59,800 64,480

859,027.1 2,067,450

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 35,835.9 30,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,820 30,000

รวมค่าวัสดุ 56,655.9 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,816 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,816 5,000

รวมงบด าเนินงาน 355,074.4 688,000

งบลงทนุ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA (480 Watts) 0 2,500

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink 4,300 4,300

รวมค่าครุภณัฑ์ 12,338 18,600

รวมงบลงทนุ 12,338 18,600

รวมงานบริหารงานคลงั 1,053,751.4 2,214,700

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบคุลากร

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,800

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าครุภณัฑ์
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

6,645,889.88 10,443,148

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 355,320

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 355,320

รวมงบบคุลากร 0 355,320

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 0 40,000

รวมงบด าเนินงาน 0 40,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 395,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,178,204.83 9,162,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 297,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 24,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 443,640
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

11,378 20,000 0 %

0 0 100 %

13,028 110,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 60,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 825,540

รวมงบบคุลากร 0 825,540

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 40,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 324,000

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ประจ าป ี2565 0 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 1,735 389,000
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13,028 110,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 28,890

0 28,890

13,028 138,890

13,028 222,390

รวมงบด าเนินงาน 1,735 429,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 0 4,850

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดก าลังเคร่ือง ไมน่อ้ยกว่า 5.3 แรงมา้ 

จ านวน 1 เคร่ือง
0 28,890

ครุภณัฑ์โรงงาน

เคร่ืองเจีย แบบมอืถือ ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 0 5,500

เคร่ืองตัดไฟเบอร์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 14 นิ้ว จ านวน 1 0 6,250

สว่านโรตาร่ี แบบ 3 ระบบ ขนาดก าลังไฟไมน่อ้ยกว่า 800

 วัตต์ จ านวน 1 ตัว
0 6,890

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  

จ านวน 1  เคร่ือง
0 22,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 74,380

รวมงบลงทนุ 0 74,380

รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1,735 1,328,920

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,735 1,328,920
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205,380 618,750 -61.6 %

724,800 1,157,670

724,800 1,157,670

0 0 100 %

4,481.25 20,000

0 0 100 %

0 0 100 %

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 192,360 237,600

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 711,780 237,600

รวมงบบคุลากร 711,780 237,600

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน 4,200 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 20,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 216,000

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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0 0 100 %

0 0

4,481.25 20,000

0 0 100 %

0 0

0 0

729,281.25 1,177,670

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

รวมค่าใชส้อย 0 246,000

รวมงบด าเนินงาน 4,200 266,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์

(Ink Tank Printer)
0 4,300

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 4,300

รวมงบลงทนุ 0 4,300

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 715,980 507,900

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 355,320

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 486,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 60,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 901,320

รวมงบบคุลากร 0 901,320

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
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0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

44,850 57,520 52.51 %

134,080 92,760 3.17 %

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 20,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 216,000

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการตามวัย ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงกา๋ย
0 30,000

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 0 10,000

โครงการผู้ปกครองและครูประสานสัมพนัธ์พฒันาหนนูอ้ย

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลเมอืง

กา๋ย

0 10,000

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นกา๋ยนอ้ย
31,650 87,725

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นมอ่นเงาะ
107,360 95,700
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85,150 78,220 1.96 %

0 1,500 0 %

298,211 317,379

7,579.75 20,000 0 %

17,346 20,000 1,778.4 %

388,368.07 387,360

686,579.07 704,739

0 80,000 5 %

0 476,000 4.12 %

578,000 556,000

578,000 556,000

1,272,379.07 1,454,532

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นเหล่า
72,560 79,750

โครงการไหว้ครูศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมอืงกา๋ย
0 1,500

รวมค่าใชส้อย 233,470 560,675

วัสดุงานบา้นงานครัว 19,365 375,680

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 6,080 20,000

รวมค่าวัสดุ 347,050.32 395,680

รวมงบด าเนินงาน 580,520.32 976,355

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อดุหนนุโรงเรียนบา้นกา๋ยนอ้ย ตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กนกัเรียน
0 84,000

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

อดุหนนุโรงเรียนวัดบา้นเหล่า ตามโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กนกัเรียน
0 495,600

รวมเงินอุดหนุน 606,000 579,600

รวมงบเงินอุดหนุน 606,000 579,600

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,186,520.32 2,457,275

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย
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0 47,500 -68.42 %

0 50,000 -20 %

38,650 97,500

38,650 97,500

38,650 97,500

2,040,310.32 2,729,702

0 15,000 -33.33 %

0 115,000

8,100 10,000 0 %

8,100 10,000

8,100 125,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมค่าใชส้อย 25,050 55,000

โครงการชุมชนรักการอา่น 0 15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 40,000

รวมงบด าเนินงาน 25,050 55,000

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 25,050 55,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,927,550.32 3,020,175

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบด าเนินงาน

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 10,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมค่าใชส้อย 15,490 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,500 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,500 10,000

รวมงบด าเนินงาน 23,990 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน
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0 100,000 0 %

0 100,000

0 100,000

8,100 225,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 100 %

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 1,2,3,4,5 ตาม

โครงการในพระราชด าริ
0 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 123,990 120,000

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 0 40,000

รวมค่าใชส้อย 0 70,000

รวมงบด าเนินงาน 0 70,000

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 0 70,000

งานศูนยบ์ริการสาธารณสขุ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อดุหนนุชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น บา้น

กา๋ยนอ้ย หมู่ 1 ตามโครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสุขในการใหบ้ริการประชาชน

0 15,000

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน
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0 0 100 %

0 0 100 %

10,000 10,000

10,000 10,000

14,340 20,000

22,440 245,000

226,276 257,610 1.85 %

218,160 240,620 1.49 %

444,436 498,230

444,436 498,230

0 0 100 %

อดุหนนุชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

บา้นเมอืงกา๋ย หมู่ 2 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและ

ปอ้งกนัโรค

0 20,000

อดุหนนุชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น บา้น

ออบ หมู่ 3 ตามโครงการ อสม. ร่วมใจปอ้งกนัโรค

ไข้เลือดออก

0 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000

รวมงานศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 0 45,000

รวมแผนงานสาธารณสขุ 123,990 235,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 206,472 262,380

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 210,720 244,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 417,192 506,580

รวมงบบคุลากร 417,192 506,580

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

444,436 498,230

444,436 538,230

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000

รวมค่าใชส้อย 0 30,000

รวมงบด าเนินงาน 0 30,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ก ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เคร่ือง
0 22,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 22,000

รวมงบลงทนุ 0 22,000

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 417,192 558,580

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 417,192 558,580

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

โครงการจัดงานวันเด็กประจ าปี 0 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

โครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน บา้นกา๋ยนอ้ย หมู่ที่ 1 0 20,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน 0 10,000

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพกลุ่มแมบ่า้น บา้นเมอืง

กา๋ย หมู่ที่ 2
0 20,000
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0 10,000 0 %

0 5,000 100 %

0 0 100 %

0 5,000 300 %

15,100 30,000 -16.67 %

61,280 205,000

61,280 205,000

0 20,000 -100 %

0 20,000 0 %

20,000 0 0 %

0 0 100 %

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพผู้สูงอายุ บา้นออบ หมู่

ที่ 3
0 10,000

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพผู้สูงอายุ บา้นกา๋ยนอ้ย

 หมู่ที่ 1
0 10,000

โครงการสนบัสนนุ ส่งเสริม และพฒันาอาชีพกลุ่มสตรี

แมบ่า้น บา้นออบ หมู่ที่ 3
0 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าไมก้วาด บา้นกา๋ยนอ้ย หมู่

ที่ 1
0 10,000

โครงการหมู่บา้นสะอาด 20,900 25,000

รวมค่าใชส้อย 90,320 155,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 90,320 155,000

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นกา๋ย หมู่ 1 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 0

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นมอ่นเงาะ หมู่ 5 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นมอ่นเงาะ หมู่ที่ 5 

ตามโครงการหมู่บา้นสะอาด
0 0

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเมอืงกา๋ย หมู่ 2 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 20,000
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0 20,000 95 %

20,000 0 0 %

0 0 100 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

50,000 60,000
50,000 60,000
149,080 265,000

149,080 265,000

0 30,000 0 %

0 30,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเหล่า หมู่ 4 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 39,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเหล่า หมู่ที่ 4 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 0

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นออบ หมู่ที่ 3 ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
0 20,000

เงินอดุหนนุกจิการที่เปน็สาธารณประโยชน์

โครงการหมู่บา้นสะอาด 0 0
อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นมอ่นเงาะ หมู่ที่ 5  

ตามโครงการหมู่บา้นสะอาด
20,000 0

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นเหล่า หมู่ที่ 4  ตาม

โครงการหมู่บา้นสะอาด
20,000 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 99,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 99,000

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 130,320 254,000

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 130,320 254,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงกา๋ยร่วมสืบสาน

ประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ
0 30,000

รวมค่าใชส้อย 0 30,000
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0 30,000
0 30,000

0 10,000 0 %

0 70,000

0 70,000

0 20,000 0 %

0 10,000 100 %

0 15,000 53.33 %

รวมงบด าเนินงาน 0 30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมค่าใชส้อย 0 10,000

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีปี๋ใหมเ่มอืงของอ าเภอแม่

แตงและจังหวัดเชียงใหม่
0 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรประชาชน

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 2 บา้นเมอืงกา๋ย  ตาม

โครงการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นออบ ตาม

โครงการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

0 20,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 4 บา้นเหล่า ตาม

โครงการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

0 23,000
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0 120,000 -83.33 %

0 10,000 100 %

27,000 175,000

27,000 175,000

27,000 245,000

27,000 315,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 5 บา้นมอ่นเงาะ ตาม

โครงการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

0 20,000

รวมเงินอุดหนุน 55,000 103,000

อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นกา๋ยนอ้ย 

ตามโครงการส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี 

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น

0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 103,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 55,000 113,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 55,000 143,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 1,041,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 24,000

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 12,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,227,360

รวมงบบคุลากร 0 1,227,360
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
0 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างประจ า
0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 180,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 363,960

ค่าธรรมเนยีมและลงทะเบยีนต่าง ๆ 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000

รวมค่าใชส้อย 0 383,960

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0 10,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 30,000

วัสดุกอ่สร้าง 0 10,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 60,000

รวมงบด าเนินงาน 0 623,960
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

105,000 100,000 27 %

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1  เคร่ือง
0 22,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 22,000

รวมงบลงทนุ 0 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,873,320

งานก่อสร้าง

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าชนดิหอยโข่ง แบบแนวนอนหลายใบพดั 0 36,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 36,000

รวมงบลงทนุ 0 36,000

รวมงานก่อสร้าง 0 36,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,909,320

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 85,000 127,000
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0 20,000 0 %

7,200 10,000 0 %

0 20,000 0 %

112,200 235,000

112,200 235,000

112,200 235,000

112,200 235,000

14,672,626.8 21,440,000

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

177,000

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ การอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื อนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ
0 20,000

โครงการแกไ้ขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ 0 20,000

โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติ 0

102,413.4 177,000

รวมแผนงานการเกษตร 102,413.4 177,000

รวมค่าใชส้อย 102,413.4 177,000

รวมงบด าเนินงาน 102,413.4

รวมทกุแผนงาน 16,106,440.8 20,300,000

รวมงานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,511,945 บาท
งบกลาง รวม 3,511,945 บาท

งบกลาง รวม 3,511,945 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,145 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809
/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน นําเข้ากองทุนเงินทด
แทนเป็นรายป ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,258,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา16 (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25
 กรกฎาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 508,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้พิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2564
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2564

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 280,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชากรสวน
ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เป็นคาใช้จายด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและ
การฟื้นฟูสภาพของหนวยบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ
ของคนในชุมชน ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,008,720 บาท

งบบุคลากร รวม 3,693,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท  โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท  และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  880 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ได้แก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 8 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12  เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,986,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,450,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง ของตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
วหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 314,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่ว จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คน
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,258,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 375,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

     (1) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น จํานวน 250,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4149  ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564   
     (2) เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
จํานวน 10,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2135 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2550
     (3) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 3040  ลงวันที่  26 กันยายน 2561
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลที่ได้รับแตงตั้งตามระเบียบกฎหมาย
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ
. 2547

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,063,570 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสารและเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใด 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ 
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ อบต. จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําวารสาร อบต. คาโฆษณาประชา
สัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 455,070 บาท

     (1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
     (2) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินสําหรับใช้ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาอัดรูป จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างอัดรูป ฯลฯ สําหรับใช้ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

     (1) คาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 30,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่มคาของขวัญ คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นที่จําเป็นต้องจายอื่น ๆ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766
 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 10,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการภายในหนวย
งานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
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กรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อจัด
ทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน หรือการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766
 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     (3) คาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ตาง ๆ จํานวน 50,000  บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช วัน
ฉัตรมงคล ฯลฯ โดยจายเป็นคาใช้สอย คาวัสดุ และคาใช้จายที่จํา
เป็น ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4149  ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้า 14 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม /ยุทธศาสตรที่ 6
 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) เชน คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาใช้สอย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (17) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 23 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการจัดทํา สื่อ หรือเผยแพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทํา สื่อ หรือเผย
แพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ  คาใช้สอย และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรบริหารสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที1่60
 ลําดับที1่6  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความดี
เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาใช้สอย คาวัสดุอุปรกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  รัชกาลที่ 10

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  เชน คาจัดสถานที่ คา
ป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้สอย คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เชน คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้สอย คาวัสดุ
อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ และวัสดุสํานักงานอื่นที่จําเป็น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้อง
น้ํา และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง แม
แรง ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถยนต เบรก ครัช ฟลมกรอง
แสง และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น แก็สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นที่จําเป็น    
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุไม้ ต้นไม้  ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จอบหมุน เคียว สปริงเกลอร ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก และวัสดุการเกษตรอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้ง
กล้อง พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด และวัสดุโฆษณาอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอม
ไดรฟ แป้นพิมพ และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและอาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล และคากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3
/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่และหมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้
จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ และให้
ความหมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 16,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,190 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว จํานวน 9,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัวๆละ 1,980
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดความกว้าง ไมน้อยกวา 56.5 เซนติเมตาร
- ขนาดความลึก ไมน้อยกวา 57.5 เซนติเมตร
- ขนาดความสูงไมน้อยกวา 96.5 เซนติเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากของเดิมชํารุดและเสื่อม
สภาพไมคุ้มคาในการซอมแซม ประกอบกับมีการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานเพิ่ม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 41 ลําดับที่ 1
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จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 6,290 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูงจํานวน 1
 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดความกว้าง ไมน้อยกวา 91.4 เซนติเมตาร
- ขนาดความลึก ไมน้อยกวา 45.7 เซนติเมตร
- ขนาดความสูงไมน้อยกวา 182.9 เซนติเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากมีปริมาณเอกสารที่เพิ่มขึ้น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 41 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลจอมแจ้งตามโครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. อ. แมแตง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกเทศบาลตําบลจอมแจ้ง ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมแตง  จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านความมั่น
คง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตาม
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม  ประจําป 2565
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 149
 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 543,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต. พบ
ประชาชน  เชน คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 มาตรา 66  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 26 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

งานบริหารงานคลัง รวม 2,214,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,508,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,508,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,185,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 24/8/2564  14:21:19 หน้า : 26/83

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:49:29



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
วหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างจํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างจํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 688,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประเภทอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมา
ชวยปฏิบัติงานชั่วคราว
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดคาตอบแทนข้าราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืม
มาชวยปฏบัติงานชั่วคราว

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 583,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินสําหรับใช้ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและรับชําระภาษีนอกสถานที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีและบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย  เชน คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
- โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ/ยุทธศาสตรที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ และวัสดุสํานักงานอื่นที่จําเป็น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอม
ไดรฟ แป้นพิมพ และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นที่จําเป็น
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณียตอบรับ คา
ดวงตราไปรษณียหรือคาเชาตู้ไปรษณีย
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 18,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน้า 26 รายการ 10.14.1 คุณลักษณะ
เฉพาะ หน้า 84 รายการ 10.14.1

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 41 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 42
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 42 ลําดับที่ 6
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 62
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 42 ลําดับที่ 7

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 395,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,328,920 บาท

งบบุคลากร รวม 825,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 825,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 443,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 429,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป ให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 389,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักย
ภาพ อปพร เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป 2565 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอํานาจให้แกองคกรท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านความมั่น
คง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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งบลงทุน รวม 74,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,380 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 4,850 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดความกว้าง ไมน้อยกวา 80 เซนติเมตร
- ขนาดความยาว ไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร
- ขนาดความสูงไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากมีการรับโอนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ไมมีอุปกรณเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 42 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต ขนาดกําลังเครื่อง ไมน้อยกวา 5.3 แรงม้า จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 28,890 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดกําลังเครื่องไมน้อย
กวา 5.3 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
- ขนาดกําลังเครื่องไมน้อยกวา 5.3 แรงม้า
- แผนบังคับโซยาว ไมน้อยกวา 25 นิ้ว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุดและเสื่อม
สภาพ ไมคุ้มคาในการซอมแซม ประกอบกับเป็นเครื่องขนาดเล็ก
ไมสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยางมีประสิทธิภาพ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือ จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอรไฟฟ้า ขนาดไม
น้อยกวา 1,000 วัตต ความเร็วรอบไมน้อยกวา 10,000 รอบตอ
นาที
- ขนาดกําลังเครื่องไมน้อยกวา 5 แรงม้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน้า 20 รายการ 9.2.1 คุณลักษณะ
เฉพาะ หน้า 78 รายการ 9.2.1
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 43 ลําดับที่ 18

เครื่องตัดไฟเบอร ขนาดไมน้อยกวา 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดเครื่องตัดไฟเบอร จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดไมน้อยกวา 14 นิ้ว
- ขนาดกําลังไฟไมน้อยกวา 2,000 วัตต
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุดและเสื่อม
สภาพ ไมคุ้มคาในการซอมแซม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 43 ลําดับที่ 17
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สวานโรตารี่ แบบ 3 ระบบ ขนาดกําลังไฟไมน้อยกวา 800 วัตต 
จํานวน 1 ตัว

จํานวน 6,890 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารี่ แบบ 3 ระบบ จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- กําลังไฟที่ใช้ไมน้อยกวา 800 วัตต
- ขนาดไมน้อยกวา 26 มม.
- มีการทํางาน 3 ระบบ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุดและเสื่อม
สภาพ ไมคุ้มคาในการซอมแซม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 43 ลําดับที่ 16

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 1  เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 12
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 44 ลําดับที่ 19
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 507,900 บาท

งบบุคลากร รวม 237,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 237,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

วันที่พิมพ : 24/8/2564  14:21:20 หน้า : 43/83

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:49:29



ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 42
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 44 ลําดับที่ 21

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,457,275 บาท
งบบุคลากร รวม 901,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 901,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2562 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

งบดําเนินงาน รวม 976,355 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 560,675 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เชน  คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการผู้ปกครองและครูประสานสัมพันธพัฒนาหนูน้อย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการผู้ปกครองและครูประสาน
สัมพันธพัฒนาหนูน้อย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3หน้าที่ 9 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกา
ยน้อย

จํานวน 87,725 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกายน้อย ได้แก คาอาหารกลาง
วัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมอน
เงาะ

จํานวน 95,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมอนเงาะ ได้แก คาอาหารกลาง
วัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา จํานวน 79,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา ได้แก คาอาหารกลางวัน คา
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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โครงการไหว้ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในตามโครงการไหว้ครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
 เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 395,680 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ และวัสดุสํานักงานอื่นที่จําเป็น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 375,680 บาท

     (1) คาวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้อง
น้ํา และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     (2) คาอาหารเสริม (นม)   จํานวน  355,680 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และเด็กชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 579,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 579,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านกายน้อย ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 16  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเหลา ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 495,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนวัดบ้านเหลา ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 17 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนรักการอาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชุมชนรักการอาน เชน คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน คา
ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(5)และ(6) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาใช้สอย คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 25 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านความมั่น
คง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน ยา เวชภัณฑ น้ํายาตางๆ น้ํายาเคมี สารเคมีกําจัดลูก
น้ํายุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่น
ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 1,2,3,4,5 ตามโครงการในพระ
ราชดําริ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการ
ในพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 5 หมูบ้าน ดังนี้
     (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการในพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขบ้านกายน้อย หมู 1  จํานวน 20,000 บาท
     (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการในพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขบ้านเมืองกาย หมู 2  จํานวน 20,000 บาท
     (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการในพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขบ้านออบ หมู 3  จํานวน 20,000 บาท
     (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการในพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขบ้านเหลา หมู 4  จํานวน 20,000 บาท
     (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการในพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขบ้านมอนเงาะ หมู 5  จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 24 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 4 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาน้ํายาสําหรับพนหมอกควัน คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพอหมอกควัน คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
ตอบแทน คาดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คายาคุมกําเนิด คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 20 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน บ้านกายน้อย 
หมู 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการให้
บริการประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน บ้านกายน้อย หมู 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน บ้านเมืองกาย 
หมู 2 ตามโครงการสงเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน บ้านเมืองกาย หมู 2 ตามโครงการสงเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน บ้านออบ หมู 3 
ตามโครงการ อสม. รวมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน บ้านออบ หมู 3 ตามโครงการ อสม. รวมใจ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 558,580 บาท

งบบุคลากร รวม 506,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 506,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 262,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งไว้ไมเกิน 12
 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 12
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 44 ลําดับที่ 22
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 254,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กประจําป จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป โดย
จายเป็นคาเงินรางวัล ของรางวัล คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ คาจัดสถานที่ เวที น้ําดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาใช้สอย คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(6) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน เชน  คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการสงเสริมกลุมจักสาน บ้านกายน้อย หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุม
จักสาน บ้านกายน้อย หมูที่ 1 โดยจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6)และ (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตร
ที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลมแมบ้าน บ้านเมืองกาย หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
กลุมแมบ้าน บ้านเมืองกาย  หมูที่ 2 โดยจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาใช้สอย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) และ (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านกายน้อย หมูที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูง
อายุ บ้านกายน้อย หมูที่ 1 โดยจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาใช้สอย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) และ (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม/ยุทธศาสตร
ที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านออบ หมูที่ 3 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูง
อายุ บ้านออบ หมูที่ 3 โดยจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาใช้สอย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) และ (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม/ยุทธศาสตร
ที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

โครงการสงเสริมอาชีพกลมทําไม้กวาด บ้านกายน้อย หมูที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมทําไม้
กวาด บ้านกายน้อย หมูที่ 1 โดยจายเป็นป้ายประชาสัมพันธ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้
สอย คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำไม้กวาด



โครงการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบ้าน บ้านอ
อบ หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนา
อาชีพกลมสตรีแมบ้าน บ้านออบ หมูที่ 3 โดยจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาใช้สอย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) และ (10) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม/ยุทธศาสตร
ที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

โครงการหมูบ้านสะอาด จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหมูบ้านสะอาด โดย
จายเป็นคาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 99,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 99,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอนเงาะ หมู 5 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอน
เงาะ หมู 5 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเมืองกาย หมู 2 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเมืองกา
ย หมู 2 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเหลา หมู 4 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 39,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกณะกรรมการหมูบ้าน บ้าน
เหลา หมู 4 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4
 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านออบ หมูที่ 3 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านอ
อบ หมู 3 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร ข้อ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย และยุทธศาสตร ข้อ 4 ของจังหวัดเชียงใหม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายรวมสืบสานประเพณีไทย
ใสใจผู้สูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกายรวมสืบสานประเพณีไทยใสใจผู้สูงอายุ โดยจาย
เป็นคาใช้จาย เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (8) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรบริหารสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 113,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานประเพณีปใหมเมืองของอําเภอแมแตงและ
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมงาน
ประเพณีปใหมเมืองของอําเภอแมแตงและจังหวัด
เชียงใหม เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาใช้
จายในการตกแตง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (8) และ (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 151
 ลําดับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 103,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 103,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 2 บ้านเมืองกาย  ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 2 บ้าน
เมืองกาย ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 3 บ้านออบ ตามโครงการสงเสริม 
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 3 บ้า
นออบ ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 4 บ้านเหลา ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกดหนุนคณะกรรมการหมู
บ้าน หมู 4 บ้านเหลา ตามโครงการสงเสริม บํารุง
รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 5 บ้านมอนเงาะ ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 5 บ้าน
มอนเงาะ ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านกายน้อย ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 1 บ้าน
กายน้อย ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ป ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,873,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,227,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,227,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,041,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งไว้ไมเกิน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0509.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินที่ปรับเพิ่มของ
พนักงานสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง โดย
คํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัง
วหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คน
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คน
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 623,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 383,960 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 363,960 บาท

     (1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
     (2) เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบอาคารและกรณีไมใชอาคาร
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นและผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ตรายาง แฟ้มเอกสาร ธง
ชาติ และวัสดุสํานักงานอื่นที่จําเป็น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอด
ไฟ ฟวส เทปพันสายไฟ แผงวงจร และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จํา
เป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ สี ปูน
ซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็ก
เส้น และวัสดุกอสร้างอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ซีดีรอม
ไดรฟ แป้นพิมพ และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  เครื่อง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 รายการ ที่ 12
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 บัญชีครุภัณฑ หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2
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งานก่อสร้าง รวม 36,000 บาท
งบลงทุน รวม 36,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง แบบแนวนอนหลายใบพัด จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง แบบแนวนอน
หลายใบพัด จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดทอสง 1 1/4*1 นิ้ว
- พิกัดกําลังมอเตอร ไมน้อยกวา 1.5 แรงม้า
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  ราคากลางได้มาจากราคาที่เคยจัดซื้อ
หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
     (1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในงานปรับปรุงระบบประปาหมู
บ้าน บ้านมอนเงาะ หมู 5
     (2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุดและเสื่อม
สภาพ ไมคุ้มคาในการซอมแซม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 48  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้าน
ความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1
 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 177,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 127,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน คาจ้างเหมาทําแนวกัน
ไฟ เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาใช้สอย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา16 (24) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 144
 ลําดับที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรบริหารสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 144
 ลําดับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

วันที่พิมพ : 24/8/2564  14:21:20 หน้า : 82/83

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:49:29



โครงการสงเสริมสนับสนุน การอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพฯ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (24) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145
 ลําดับที่ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,145

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,258,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 508,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

280,600

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

35,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,145

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,258,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 508,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

280,600

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

35,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,346,740 297,900 592,920 262,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

108,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 534,840 443,640 486,000 244,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 20,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,041,360 5,541,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 156,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 1,816,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 180,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 470,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสารและ
เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

10,000

คาจ้างเหมาทําปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายชื่อ
สํานักงาน หรือปายอื่น 
ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสร้าง

20,000

คาจ้างเหมาทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อบต.

25,000

คาจ้างเหมาบริการ 887,070 324,000 432,000

คาเชาทรัพย์สิน 66,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ

140,000 15,000 30,000 15,000

คาอัดรูป 3,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 170,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสารและ
เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

10,000

คาจ้างเหมาทําปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายชื่อ
สํานักงาน หรือปายอื่น 
ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสร้าง

20,000

คาจ้างเหมาทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อบต.

25,000

คาจ้างเหมาบริการ 363,960 127,000 2,134,030

คาเชาทรัพย์สิน 66,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ

200,000

คาอัดรูป 3,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  17:31:01 หน้า : 6/34

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:55:21



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการ
เลือกตั้ง

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

135,000 15,000 30,000 15,000

โครงการ Big Cleaning 
Day (กิจกรรม 5 ส)

5,000

โครงการ อบต. พบ
ประชาชน

20,000

โครงการจัดทํา สื่อ หรือ
เผยแพรสื่่อรณรงค์ เพื่อ
ปองกันการทุจริต

3,000

โครงการจิตอาสาเราทํา
ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการ
เลือกตั้ง

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 205,000

โครงการ Big Cleaning 
Day (กิจกรรม 5 ส)

5,000

โครงการ อบต. พบ
ประชาชน

20,000

โครงการจัดทํา สื่อ หรือ
เผยแพรสื่่อรณรงค์ เพื่อ
ปองกันการทุจริต

3,000

โครงการจิตอาสาเราทํา
ความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและรับ
ชําระภาษีนอกสถานที่
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว  รัชกาลที่ 10

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000

โครงการการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ประจําป 2565

15,000

โครงการชุมชนรักการ
อาน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว  รัชกาลที่ 10

10,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการของผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 160,000

โครงการการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ประจําป 2565

15,000

โครงการชุมชนรักการ
อาน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

10,000

โครงการผู้ปกครองและ
ครูประสานสัมพันธ์
พัฒนาหนูน้อย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการตามวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเมืองก๋าย

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋า
ยน้อย

87,725

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอน
เงาะ

95,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

10,000

โครงการผู้ปกครองและ
ครูประสานสัมพันธ์
พัฒนาหนูน้อย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

10,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

40,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการตามวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเมืองก๋าย

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋า
ยน้อย

87,725

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอน
เงาะ

95,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา

79,750

โครงการไหว้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

1,500

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
ประจําป

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

10,000

โครงการสงเสริมกลุม
จักสาน บ้านก๋ายน้อย 
หมูที่ 1

20,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  17:31:01 หน้า : 13/34

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:55:21



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา

79,750

โครงการไหว้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเมืองก๋าย

1,500

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
ประจําป

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน

10,000

โครงการสงเสริมกลุม
จักสาน บ้านก๋ายน้อย 
หมูที่ 1

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกล่มแม
บ้าน บ้านเมืองก๋าย หมู
ที่ 2

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 
บ้านก๋ายน้อย หมูที่ 1

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 
บ้านออบ หมูที่ 3

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพก
ล่มทําไม้กวาด บ้านก๋า
ยน้อย หมูที่ 1

10,000

โครงการสนับสนุน สง
เสริม และพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีแมบ้าน บ้านอ
อบ หมูที่ 3

20,000

โครงการหมูบ้านสะอาด 25,000

โครงการเข้ารวมงาน
ประเพณีป๋ใหมเมืองของ
อําเภอแมแตงและ
จังหวัดเชียงใหม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกล่มแม
บ้าน บ้านเมืองก๋าย หมู
ที่ 2

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 
บ้านก๋ายน้อย หมูที่ 1

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 
บ้านออบ หมูที่ 3

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพก
ล่มทําไม้กวาด บ้านก๋า
ยน้อย หมูที่ 1

10,000

โครงการสนับสนุน สง
เสริม และพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีแมบ้าน บ้านอ
อบ หมูที่ 3

20,000

โครงการหมูบ้านสะอาด 25,000

โครงการเข้ารวมงาน
ประเพณีป๋ใหมเมืองของ
อําเภอแมแตงและ
จังหวัดเชียงใหม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเมืองก๋ายรวม
สืบสานประเพณีไทยใส
ใจผู้สูงอายุ

30,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 375,680

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  17:31:01 หน้า : 17/34

PROTRONICS
Textbox
วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  15:55:21



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเมืองก๋ายรวม
สืบสานประเพณีไทยใส
ใจผู้สูงอายุ

30,000

คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตาง ๆ

10,000 10,000

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 415,680

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 5 ตัว

9,900

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,800

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง

6,290

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 30,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 5 ตัว

9,900

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,800

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง

6,290

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA 
(480 Watts)

2,500

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 4,850

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ ขนาด
กําลังเครื่อง ไมน้อยกวา 
5.3 แรงม้า จํานวน 1 
เครื่อง

28,890

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 
ตัว

5,500

เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด
ไมน้อยกวา 14 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

6,250

สวานโรตารี่ แบบ 3 
ระบบ ขนาดกําลังไฟไม
น้อยกวา 800 วัตต์ 
จํานวน 1 ตัว

6,890

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1  เครื่อง

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA 
(480 Watts)

2,500

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 4,850

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ ขนาด
กําลังเครื่อง ไมน้อยกวา 
5.3 แรงม้า จํานวน 1 
เครื่อง

28,890

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 
ตัว

5,500

เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด
ไมน้อยกวา 14 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

6,250

สวานโรตารี่ แบบ 3 
ระบบ ขนาดกําลังไฟไม
น้อยกวา 800 วัตต์ 
จํานวน 1 ตัว

6,890

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1  เครื่อง

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องสูบน้ําชนิดหอย
โขง แบบแนวนอนหลาย
ใบพัด

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1  เครื่อง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
จอมแจ้งตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ 
อปท. อ. แมแตง

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

เครื่องสูบน้ําชนิดหอย
โขง แบบแนวนอนหลาย
ใบพัด

36,000 36,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1  เครื่อง

22,000 22,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
จอมแจ้งตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ 
อปท. อ. แมแตง

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ตาม
โครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม ประจําป 
2565

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋า
ยน้อย ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

84,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน
เหลา ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

495,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 1,2,3,4,5 
ตามโครงการในพระราช
ดําริ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้แกที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ตาม
โครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม ประจําป 
2565

20,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋า
ยน้อย ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

84,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน
เหลา ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

495,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 1,2,3,4,5 
ตามโครงการในพระราช
ดําริ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านก๋ายน้อย 
หมู 1 ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขในการ
ให้บริการประชาชน

15,000

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านเมืองก๋าย 
หมู 2 ตามโครงการสง
เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค

20,000

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านออบ หมู 3 
ตามโครงการ อสม. รวม
ใจปองกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านมอนเงาะ 
หมู 5 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านก๋ายน้อย 
หมู 1 ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขในการ
ให้บริการประชาชน

15,000

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านเมืองก๋าย 
หมู 2 ตามโครงการสง
เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค

20,000

อุดหนุนชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน บ้านออบ หมู 3 
ตามโครงการ อสม. รวม
ใจปองกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านมอนเงาะ 
หมู 5 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านเมืองก๋าย 
หมู 2 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านเหลา หมู 
4 ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาด

39,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านออบ หมูที่ 
3 ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 2 บ้านเมือง
ก๋าย  ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านเมืองก๋าย 
หมู 2 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านเหลา หมู 
4 ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาด

39,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านออบ หมูที่ 
3 ตามโครงการหมูบ้าน
สะอาด

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 2 บ้านเมือง
ก๋าย  ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 3 บ้านออบ 
ตามโครงการสงเสริม 
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 4 บ้าน
เหลา ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

23,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 5 บ้านมอน
เงาะ ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 3 บ้านออบ 
ตามโครงการสงเสริม 
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 4 บ้าน
เหลา ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

23,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมู 5 บ้านมอน
เงาะ ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านก๋า
ยน้อย ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000

รวม 3,511,945 9,162,060 1,328,920 3,020,175 235,000 558,580 254,000 143,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านก๋า
ยน้อย ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น

20,000

รวม 1,909,320 177,000 20,300,000
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