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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขัวมุง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลขัวมุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลขัว
มุงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลขัวมุงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,917,982.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,867,920.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,409,061.15 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 781,100.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 29,994,056.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 545,298.25 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 163,345.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 125,854.23 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 30,822.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,647,440.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,481,297.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,302,425.32 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,401,227.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,529,224.31 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,169,870.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,346,140.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,853,621.69 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,502,370.85 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,285,902.32 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,399,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลขัวมุง
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 515,106.43 526,000.00 635,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 230,209.70 353,000.00 359,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,552.79 250,000.00 260,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,547.50 71,000.00 76,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 140,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 964,416.42 1,200,000.00 1,470,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,877,055.71 17,800,000.00 18,330,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,877,055.71 17,800,000.00 18,330,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,287,066.00 16,800,000.00 16,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,287,066.00 16,800,000.00 16,500,000.00

รวม 22,128,538.13 35,800,000.00 36,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 780,419.22 12,620,540.00 13,698,220.00

งบบุคลากร 9,684,828.00 10,959,870.00 11,934,480.00

งบดําเนินงาน 5,857,475.15 7,378,400.00 5,560,800.00

งบลงทุน 1,476,200.00 3,058,590.00 4,098,500.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 10,000.00 5,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,884,124.77 1,772,600.00 1,003,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,683,047.14 35,800,000.00 36,300,000.00

รวม 19,683,047.14 35,800,000.00 36,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,359,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 742,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,205,320

แผนงานสาธารณสุข 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,085,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 164,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 13,698,220

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,300,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,405,640 1,389,720 8,795,360

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,781,000 1,389,720 6,170,720

งบดําเนินงาน 1,317,800 201,800 1,519,600

    ค่าตอบแทน 250,600 106,800 357,400

    ค่าใช้สอย 426,200 60,000 486,200

    ค่าวัสดุ 360,000 35,000 395,000

    ค่าสาธารณูปโภค 281,000 0 281,000

งบรายจ่ายอื่น 5,000 0 5,000

    รายจ่ายอื่น 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 8,768,440 1,591,520 10,359,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 742,000 742,000

    ค่าใช้สอย 707,000 707,000

    ค่าวัสดุ 35,000 35,000

                                             รวม 742,000 742,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,915,120 0 1,915,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,915,120 0 1,915,120

งบดําเนินงาน 302,900 1,063,300 1,366,200

    ค่าตอบแทน 44,900 0 44,900

    ค่าใช้สอย 180,000 559,200 739,200

    ค่าวัสดุ 44,000 504,100 548,100

    ค่าสาธารณูปโภค 34,000 0 34,000

งบเงินอุดหนุน 0 924,000 924,000

    เงินอุดหนุน 0 924,000 924,000

                                             รวม 2,218,020 1,987,300 4,205,320

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

                                             รวม 35,000 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,224,000 0 1,224,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,224,000 0 1,224,000

งบดําเนินงาน 763,000 1,000,000 1,763,000

    ค่าตอบแทน 103,000 0 103,000

    ค่าใช้สอย 490,000 1,000,000 1,490,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

งบลงทุน 4,098,500 0 4,098,500

    ค่าครุภัณฑ์ 23,500 0 23,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,075,000 0 4,075,000

                                             รวม 6,085,500 1,000,000 7,085,500



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 5,000 120,000 125,000

    ค่าใช้สอย 5,000 120,000 125,000

งบเงินอุดหนุน 0 39,000 39,000

    เงินอุดหนุน 0 39,000 39,000

                                             รวม 5,000 159,000 164,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,698,220 13,698,220

    งบกลาง 13,698,220 13,698,220

                                             รวม 13,698,220 13,698,220





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลขัวมุง
อําเภอ สารภี  จังหวัดเชียงใหม่

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 230,231.55 242,473.00 292,738.00 296,000.00 35.14 % 400,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 175,130.60 171,032.30 170,648.63 180,000.00 2.78 % 185,000.00

     ภาษีป้าย 37,162.00 43,543.00 46,448.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 442,524.15 457,048.30 509,834.63 526,000.00 635,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,522.00 4,908.20 2,580.20 6,000.00 -50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 6,740.00 10,326.00 3,769.00 20,000.00 -80.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 1,280.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 390.00 620.00 580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,600.00 1,140.00 1,860.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 415,370.00 229,080.00 157,180.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 67,810.00 4,540.00 8,140.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,800.00 16,525.00 21,260.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 19,850.00 26,140.00 28,690.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 800.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 850.00 600.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,180.00 1,420.00 1,370.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 524,172.00 302,199.20 230,209.70 353,000.00 359,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 244,742.92 172,252.79 155,391.96 200,000.00 25.00 % 250,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 6,674.46 7,160.83 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 244,742.92 178,927.25 162,552.79 250,000.00 260,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 13,300.00 26,400.00 22,600.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 574.00 507.00 95.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 5,600.00 500.00 33,852.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,474.00 27,407.00 56,547.50 71,000.00 76,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 44,394.84 244,931.49 1,111,463.80 250,000.00 424.00 % 1,310,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,139,100.43 7,328,447.27 7,602,330.44 8,500,000.00 -8.00 % 7,820,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,627,371.76 2,647,249.85 2,704,801.10 3,000,000.00 -1.33 % 2,960,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 345,117.50 346,266.17 336,712.77 350,000.00 14.29 % 400,000.00

     ภาษีสุรา 1,035,410.50 1,156,308.85 1,134,777.71 1,200,000.00 16.67 % 1,400,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,408,363.50 1,991,783.40 2,440,916.18 2,400,000.00 14.17 % 2,740,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 36,189.63 36,591.85 39,873.10 40,000.00 25.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 80,872.25 57,772.82 38,754.61 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,657,257.00 1,680,379.00 1,467,426.00 2,000,000.00 -20.00 % 1,600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,374,077.41 15,489,730.70 16,877,055.71 17,800,000.00 18,330,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,245,781.00 4,919,558.00 4,287,066.00 16,800,000.00 -1.79 % 16,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,245,781.00 4,919,558.00 4,287,066.00 16,800,000.00 16,500,000.00

รวมทุกหมวด 20,850,771.48 21,374,870.45 22,123,266.33 35,800,000.00 36,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 36,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 635,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีประกอบกับทีรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30  มิถุนายน 2560 ลูกหนีค้างรับ และคาด
ว่าจะมีการลงทุนธุรกิจการค้า, หอพัก ฯลฯ ในปี  2561  เป็นเกณฑ์ 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 185,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีประกอบกับทีรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็นเกณฑ์
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีประกอบกับทีรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็นเกณฑ์
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 359,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2560  ณ วัน
ที  30  มิถุนายน  2560 เป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2560  ณ วัน
ที  30  มิถุนายน  2560 เป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  และ
คาดว่าจะจัดเก็บเพิมขึนในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เป็นเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2560  ณ วัน
ที  30  มิถุนายน  2560 เป็นเกณฑ์
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ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2560  ณ วัน
ที  30  มิถุนายน  2560 เป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  และ
กิจการทีอยู่ในข่ายจะต้องต่อใบอนุญาต เป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 260,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  และ
ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม เป็นเกณฑ์
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 76,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2560  ณ วัน
ที  30  มิถุนายน  2560 เป็นเกณฑ์
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
หมวดรายได้จากทุน รวม 140,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 140,000 บาท
จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินเก่าในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,330,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,310,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,820,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,960,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ภาษีสุรา จํานวน 1,400,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,740,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559  เป็น
เกณฑ์
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559   และ
คาดว่าจะมีการลงทุนธุรกิจทีดินในปี  2561  เป็นเกณฑ์

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,500,000 บาท

ประมาณการตังรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ  2560 ณ วัน
ที 30 มิถุนายน 2560  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน, การรับขึนทะเบียนผู้รับเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ  เบียคนพิการและเบียผู้ป่วยเอดส์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 เป็นเกณฑ์ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 569,566 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 97,203 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 97,203 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 151,693 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,301,334 1,489,112 1,390,239 1,374,480 8.43 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,216,999 2,623,352 2,524,479 2,508,720 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,453,961 1,972,261 2,592,338 2,608,700 24.08 % 3,237,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 93,321 118,650 155,631 119,610 -24.76 % 90,000

เงินประจําตําแหน่ง 89,961 109,200 189,200 158,000 17.72 % 186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 734,686 1,001,310 1,102,011 1,120,400 0.68 % 1,128,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 411,814 99,000 127,497 131,220 6.69 % 140,000

เงินอืนๆ 39,400 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,823,143 3,300,421 4,166,677 4,137,930 4,781,000

รวมงบบุคลากร 5,040,142 5,923,773 6,691,156 6,646,650 7,405,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลขัวมุง
อําเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 302,340 7,250 18,900 40,000 -50 % 20,000

ค่าเบียประชุม 16,562.5 15,812.5 17,312.5 20,000 -75 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 38,850 108,000 150,400 216,000 -9.44 % 195,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,610 34,580 35,290 46,000 -45.65 % 25,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,060 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 380,422.5 165,642.5 221,902.5 332,000 250,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 165,261.03 281,802.16 231,783.6 303,000 -35.64 % 195,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 38,877 40,986 26,087 30,000 -33.33 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับดอกไม้  พวงมาลา  
และพานประดับพุ่มดอกไม้ 0 0 1,800 10,000 -50 % 5,000

ค่าใช้จ่ายเกียวกับดอกไม้ พวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้ 2,000 1,800 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ  นอกราชอาณาจักร 0 0 40,197.45 40,000 -75 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 37,950 62,178 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังหรือการลง
ประชามติต่าง ๆ 0 0 3,839 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของอปท. 171,214.25 0 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  สัมมนา 0 0 27,950 50,000 -80 % 10,000
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ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 0 122,716 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 
จํานวน 140,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

98,900 0 0 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 50,400 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0 0 8,172.2 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดเวที สาน เสวนาในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพือการปฎิ
รูป

7,590 0 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์
ราชัน 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

0 10,361 0 0 0 % 0

โครงการดูแลระบบเสียงไร้สายและ
ระบบเสียงตามสาย 0 0 57,200 30,000 -83.33 % 5,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 0 0 0 0 100 % 17,000

โครงการเทศบาลตําบลขัวมุงพบ
ประชาชน 0 0 39,995 0 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 10,740 80,000 -87.5 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญแห่งชาติ 12,645.6 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย
การสือสารและสารสนเทศภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลขัวมุง

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 20,550 17,945 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย
แก่แก่ผู้นําชุมชน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 9,740 9,240 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี  วันสตรี
สากล 0 0 4,960 0 0 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของ
ประชาชน

0 0 9,490 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
(ด้านการทุจริต)  และความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลขัวมุง

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลเกียวกับ
การบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 100 % 4,200

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
(OSCC : One Stop Crisis Center) 
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ช่วย
เหลือสังคม (OSCC) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

2,740 0 4,860 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 14,020 17,794 2,935 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและการประชุมประชาคม 0 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

0 14,551 0 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลขัวมุง 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสถานทีทํางานสวยด้วยมือเรา 0 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพือสร้างวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาและศึกษาดูงาน 0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ  พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ
.2540

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ผู้นําชุมชน 0 0 9,260 0 0 % 0

อบรมพัฒนาศักยภาพวินัย  คุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน 0 0 9,544 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 24,875.31 149,551.62 181,342.28 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 656,763.19 728,924.78 670,155.53 1,019,000 426,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,850.5 156,082 114,279.8 119,000 -26.05 % 88,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,067.1 0 14,940 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,530.34 29,999.92 19,982.03 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 5,050 1,966 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200 6,200 2,500 12,000 0 % 12,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 193,371 223,108 300,643 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,194 8,858 5,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 12,850 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,990 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,310 83,300 59,999 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 1,075 15,000 0 0 0 % 0

วัสดุอืน 0 4,950 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 384,597.94 532,547.92 534,149.83 536,000 360,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 142,260.5 151,109.68 209,187.08 200,000 -15 % 170,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 9,268 5,632 2,772 10,000 -50 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 66,463.14 110,992.08 103,809.87 100,000 -30 % 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 14,999 12,436 38,568 35,000 -42.86 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 12,840 12,840 16,552 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 245,830.64 293,009.76 370,888.95 361,000 281,000

รวมงบดําเนินงาน 1,667,614.27 1,720,124.96 1,797,096.81 2,248,000 1,317,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 29,050 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง 0 10,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 2 
ชุด 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้ข้างเก็บเอกสาร จํานวน 1 ใบ 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้วางของอเนกประสงค์ 0 0 0 1,950 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้วางใส่เอกสาร 0 0 0 4,300 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 cc 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คัน 0 73,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน 71,180 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 0 787,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเลือยยนต์ จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียงห้องประชุมสภา 0 0 0 227,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 
 ความละเอียด  16  ล้านพิกเซล 0 0 0 9,000 -100 % 0

ค่าจัดซือกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ตัว 27,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 69,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 1 
เครือง 0 22,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตุบุ้ค จํานวน 1 
เครือง 0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบ จํานวน 15 หลัง 0 0 0 0 0 % 0

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที 10 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 99,444.56 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 198,524.56 947,150 85,000 349,250 0

รวมงบลงทุน 198,524.56 947,150 85,000 349,250 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 10,000 5,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 18,000 18,000 3,000 3,000 233.33 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 200,000 210,000 165,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 3,000 3,000 0 3,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 241,000 261,000 198,000 36,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 241,000 261,000 198,000 36,000 40,000

รวมงานบริหารทัวไป 7,147,280.83 8,852,047.96 8,771,252.81 9,289,900 8,768,440

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 586,410 757,590 994,250 987,000 11.79 % 1,103,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 81,247 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 61,017 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 149,340 199,730 226,160 234,840 4.04 % 244,320

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 30,660 1,930 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 908,674 1,001,250 1,262,410 1,263,840 1,389,720

รวมงบบุคลากร 908,674 1,001,250 1,262,410 1,263,840 1,389,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 250 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 23,400 23.08 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,301.5 34,287 44,890 53,200 9.02 % 58,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,219 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 28,770.5 34,287 44,890 96,600 106,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,657.7 24,494.5 12,053.32 40,000 -50 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับขยายเวลาให้
บริการประชาชน 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับขยายเวลาให้
บริการประชาชน 10,240 16,035 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 0 0 14,580 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ           นอกราช
อาณาจักร

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 3,832 3,932 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 14,000 36,850 500 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,916 2,380 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,645.7 83,691.5 27,133.32 110,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,805.95 29,677.9 28,104.8 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,790 37,690 28,320 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 52,595.95 67,367.9 56,424.8 65,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,582 26,760 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,582 26,760 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 140,594.15 212,106.4 128,448.12 271,600 201,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ใบ 0 10,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 23,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก  (Inkjet) 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,800 23,000 7,900 0

รวมงบลงทุน 0 10,800 23,000 7,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,049,268.15 1,224,156.4 1,413,858.12 1,543,340 1,591,520

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 8,196,548.98 10,076,204.36 10,185,110.93 10,833,240 10,359,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 420,250 657,000 0 % 657,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 9,840 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  สัมมนา 0 0 23,500 25,000 -60 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 19,889 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 0 0 19,960 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 30,212 20,000 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการให้ความรู้กับประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 523,651 787,000 707,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 25,000 -60 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 19,994 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 28,900 -65.4 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 19,994 73,900 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 543,645 860,900 742,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 2,200 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือป้ายสามเหลียมแบบโปร่ง 0 0 0 29,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซือแผงกันจราจรแบบมาตรฐาน  
แบบไม่มีล้อ 0 0 0 13,500 -100 % 0

ค่าจัดซือเรือพลาสติก 0 0 0 26,750 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก  (Inkjet) 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 85,850 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 85,850 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 543,645 946,750 742,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 397,200 372,300 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ 
อปพร. ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ 
อปพร. เทศบาลตําบลขัวมุง

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อป
พร. 1,600 12,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 68,130 83,606 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 466,930 468,706 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 466,930 468,706 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 466,930 468,706 0 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 466,930 468,706 543,645 946,750 742,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 275,603 388,201 497,660 1,338,840 5.57 % 1,413,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 13,917 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 20,936 0 13,500 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 111,120 168,408 246,120 380,820 5.53 % 401,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 107,880 26,489 53,820 48,480 -17.82 % 39,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 529,456 583,098 811,100 1,828,140 1,915,120

รวมงบบุคลากร 529,456 583,098 811,100 1,828,140 1,915,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 8,000 0 % 8,000

ค่าเช่าบ้าน 32,400 42,900 38,000 63,600 -84.28 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,145 4,290 8,800 205.68 % 26,900

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,661 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,061 45,045 42,290 80,400 44,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 107,250 87,100 80,660 144,300 7.42 % 155,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 22,237.1 0 7,836 30,000 -66.67 % 10,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 19,196 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 60,000 28,100 17,800 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,366 1,750 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 193,853.1 136,146 106,296 219,300 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,115 31,905 31,437 35,000 -71.43 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,745 4,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,327 11,114 9,961 20,000 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 676 1,000 0 % 1,000

วัสดุการเกษตร 5,000 6,000 3,256 5,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 1,800 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,890 24,770 29,940 20,000 -75 % 5,000

วัสดุอืน 5,500 0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 65,832 81,334 80,170 99,000 44,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 11,073.61 9,797.18 9,214.7 13,000 -23.08 % 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 4,140 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,287.21 1,284 1,284 3,600 66.67 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,360.82 11,081.18 14,638.7 22,600 34,000

รวมงบดําเนินงาน 310,106.92 273,606.18 243,394.7 421,300 302,900
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 4,500 -100 % 0

ค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 1 
ชุด 6,300 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด 0 5,400 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือแท่นยืนกล่าวรายงานหรือกล่าว
เปิดงาน(โพเดียม) 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองปัมนํา 0 0 4,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง 0 0 4,700 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี, ดีวีดี 0 0 1,250 1,190 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครือง 0 22,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 
เครือง 0 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,300 36,400 10,550 11,690 0

รวมงบลงทุน 6,300 36,400 10,550 11,690 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 845,862.92 893,104.18 1,065,044.7 2,261,130 2,218,020

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 143,000 132,000 89,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 150 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลขัวมุง 0 0 0 0 0 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลขัวมุง 17,666.5 19,936 21,854 25,000 -60 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 92,527 91,867.5 79,521 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 6,000 0 0 8,000 0 % 8,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลขัวมุง)

285,789 344,400 263,720 385,300 -6.25 % 361,200

รวมค่าใช้สอย 544,982.5 588,203.5 454,495 458,300 559,200

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 384,322.07 389,877.93 399,999.42 462,300 9.04 % 504,100

รวมค่าวัสดุ 384,322.07 389,877.93 399,999.42 462,300 504,100

รวมงบดําเนินงาน 929,304.57 978,081.43 854,494.42 920,600 1,063,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 811,000 816,000 608,000 803,000 15.07 % 924,000

รวมเงินอุดหนุน 811,000 816,000 608,000 803,000 924,000

รวมงบเงินอุดหนุน 811,000 816,000 608,000 803,000 924,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,740,304.57 1,794,081.43 1,462,494.42 1,723,600 1,987,300

รวมแผนงานการศึกษา 2,586,167.49 2,687,185.61 2,527,539.12 3,984,730 4,205,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอืน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอืน ๆ 0 0 3,180 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 44,860 40,000 -75 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 0 86,793 24,219 60,000 -83.33 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 63,331 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการบริหารจ้ดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 4,540 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้นทาง 0 0 0 48,000 -79.17 % 10,000

โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 63,331 91,333 92,259 158,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 63,331 91,333 92,259 158,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เครืองพ่นละอองฝอยละเอียด  แบบ
สะพายหลัง 0 0 75,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 75,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 75,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 150,000 75,000 75,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,000 75,000 75,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 75,000 75,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 213,331 166,333 242,259 158,000 35,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 213,331 166,333 242,259 158,000 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 397,916 555,190 596,982 846,500 6.44 % 901,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 61,016 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,360 231,000 245,180 241,800 5.46 % 255,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 68,040 36,000 36,000 32,940 -21.07 % 26,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,332 864,190 920,162 1,163,240 1,224,000

รวมงบบุคลากร 677,332 864,190 920,162 1,163,240 1,224,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,003 6,271 354 20,000 -25 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,320 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 50,400 77,400 72,000 8.33 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404 5,702 3,740 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 780 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,987 65,693 81,494 102,000 103,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 19,096 388,918.8 404,164.25 480,000 -4.17 % 460,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 5,932 900 5,759.77 10,000 -50 % 5,000

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 10,300 6,250 500 10,000 -50 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 965 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 36,293 396,068.8 410,424.02 540,000 490,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,338 36,744 34,335 40,000 -50 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,386.7 114,934.8 69,892.91 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 5,970 14,943.25 15,759 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 8,810 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุการเกษตร 0 62,225 29,510 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,700 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,080 59,905 43,400 42,600 -76.53 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุอืน 733.64 9,600 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 143,508.34 301,052.05 201,706.91 272,600 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 224,788.34 762,813.85 693,624.93 914,600 763,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 16,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 2 
ชุด 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้โลหะบานเปิดทึบ 0 0 0 11,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 4 ลินชัก จํานวน 2 
ชุด 11,935 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก  ขนาด  2  ตัน  4  
ล้อ 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นยาชนิดตังพืน 0 0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือสว่านโรตารี 0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 0 % 9,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 0 0 6,500 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดไฟเบอร์ 0 0 0 4,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0 0 60,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 6,200 0 0 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (l2 
Switch) 0 0 0 6,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 13,829.5 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,764.5 0 82,200 74,600 23,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาสูงคลุมลาน
กิจกรรม โรงครัวและทางเดินเชือมภาย
ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง 
หมู่ 4

442,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องสุขาประจําสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดขัวมุงเดิม หมู่ 5 0 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถและเก็บ
ของ เป็นสํานักงานกองคลัง เทศบาล
ตําบลขัวมุง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

257,800 0 0 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1) โครงการปรับปรุงห้องสุขาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบลขัวมุง 
หมู่ 4

0 0 0 0 0 % 0

2) โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บรถ
และเก็บของด้านหน้าอาคารประจําสํานัก
งานเทศบาลตําบลขัวมุง

0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลขัวมุงพร้อมห้อง
ประชุม 2 ชัน และรัวกันอาณาเขตสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 4,000,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกายใน
ร่ม หมู่ 8 0 0 155,800 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ 
1

0 0 0 0 0 % 0

1.1 โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1 ซอย 
1 ข้างวัดป่าเดือ

0 324,200 0 0 0 % 0

1.10 โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ตําบลขัวมุง เชือมหมู่ 6 ตําบลดอนแก้ว

0 70,000 0 0 0 % 0

1.11 โครงการติดตังโคมไฟโซเดียม 
บ้านท่ามะโอ-บ้านป่าเดือ-บ้านไร่ดง หมู่
ทีี 4-1-8 จํานวน 5 จุด

0 97,700 0 0 0 % 0

1.3 โครงการซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่
บ้านโดยการเสริมไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แรงคน หมู่ 8 (ท่าปู่แดง)

0 75,100 0 0 0 % 0

1.4 โครงการขยายสะพาน (ท่อลอด) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ทางไปป่าช้า
สันทรายก้อม

0 166,000 0 0 0 % 0

1.5 โครงการปรับระดับท่อลอดกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 หน้าสวนนาง
ไพริน หน่อมอม

0 52,300 0 0 0 % 0

1.7 โครงการติดตังราวกันตก (Guard 
rail) จํานวน 3 จุด หมู่ 1 0 113,900 0 0 0 % 0

1.8 โครงการติดตังราวกันตก (Guard 
rail) จํานวน 2 จุด หมู่ 2 0 57,300 0 0 0 % 0

1.9 โครงการติดตังราวกันตก (Guard 
rail) จํานวน 2 จุด หมู่ 3 0 54,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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10) โครงการติดตังราวกันตก (Guard  
rail) ข้ามลําเหมืองทุ่งกู่ (แยกจากลํา
เหมืองหลวง) หมู่ 3

0 0 0 0 0 % 0

11)โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  หมู่  7 
 ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลขัวมุง  

0 0 0 0 0 % 0

2) โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนา
ยศกุนิชญ์ อินต๊ะรักษา หมู่ 3

0 0 0 0 0 % 0

3) โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (นํา
ล้อม) และซอย 4 หมู่ 4

0 0 0 0 0 % 0

4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางลาด
ทางเชือม ถนนในหมู่บ้านผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกท่าปู่แดงขึน
ถนนเลียบพนังแม่นําปิง หมู่ 8

0 0 0 0 0 % 0

5) โครงการก่อสร้างุถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลังศูนย์
เด็กเล็กเก่า หมู่ 2

0 0 0 0 0 % 0

6) โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2/2 
และซอย 9/1 หมู่ 6

0 0 0 0 0 % 0

7) โครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วย
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over  lay) 
เริมสวนนายมา อินต๊ะวงศ์ หมู่ 10

0 0 0 0 0 % 0

8) โครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วย
ผิวทางหินคลุกปรับเกลียเลียบลําเหมือง
เจ้าพญา หมู่ 2

0 0 0 0 0 % 0

9) โครงการก่อสร้างรางระบายนําชุมชน 
เริมบ้านนายสุเทพ นะงอลา หมู่ 5 0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย
บ้านนายปัน ปันดวง

0 0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย
บ้านนายนิคม ทายะ

0 0 0 130,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย
บ้านนายอินถา ตุ่นคํา

0 0 0 54,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย
บ้านนายบุญช่วย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เลียบ
ลําเหมืองพญาคํา

0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายพืน
สะพาน หมู่ 1 ซอย 14 หลังตลาดป่าเดือ

0 0 268,400 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 3 67,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว 
(Single - Box Culvert) หมู่ 7 เหมือง
ทุ่งกู่ ข้างวัดใหม่ไร่ดง

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิงพังพร้อม
ขยายถนน หมู่ 7 0 0 262,100 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิงพังพร้อม
ขยายถนน หมู่ 7 (ช่วงสอง) 0 0 0 279,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างพืนลานคอนกรีตบล็อก
หน้าโรงเก็บของประจําหมู่บ้าน หมู่ 5 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําชุมชน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 
เริมบ้านนางศรีไพร จิวหานัง

254,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําชุมชน
พร้อมบ่อพัก หมู่ 8 (ช่วงแรก) 0 0 0 281,900 -100 % 0

โครงการขยายมุมเลียวถนนในหมู่บ้าน
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย
ข้างวัดศรีมูลเรือง

71,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่บ้าน
โดยการเสริมผิวทางหินคลุกปรับเกลีย 
หมู่ 3 ซอยบ้านนายนิคม ทายะ

0 0 19,100 0 0 % 0

โครงการติดตังกระจกโค้งจราจร ชนิด
อะครีลิค (Acrylic  Traffic mirror) 
ภายในตําบลขัวมุง

52,800 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังกระจกโค้งจราจรชนิดอะ
คลีลิค หมู่ที 1,3,5,6,7 และ 10 เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 24 นิว เสาท่อเหล็กกลมทาสี 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว สูงจากพืน 2.0 
เมตร จํานวน 18 จุด

84,700 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังโคมแสงสว่างสายทาง
ตําบลขัวมุงเชือมตําบลสันทราย ช่วงสอง 
เริมหมู่ 1 ถึงหมู่ 8

0 0 0 497,200 -100 % 0

โครงการติดตังราวกันตก (Guard rail) 
จํานวน 2 จุด หมู่ 1 82,900 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังราวกันตกถนน (Giard 
rail) หมู่ที 3,6,8,10 521,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังราวกันตกถนน (Guard 
rail) หมู่ 1 เชือมหมู่ 5 0 0 355,000 0 0 % 0

โครงการติดตังราวกันตกถนน (Guard 
rail) หมู่ 3 (3 จุด) 0 0 111,600 0 0 % 0

โครงการติดตังราวกันตกถนน (Guard 
rail) หมู่ 9 0 0 0 77,700 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านด้วยแอ
สฟัลท์คอนกรีต (Overlay) หมู่ 9 ซอย 
4

0 0 0 127,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวถนนในหมู่บ้านผิวทาง
หินคลุกปรับเกลียภายในตําบลขัวมุง หมู่ 
2,3,6,8,10

223,500 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าขุดลอกลําเหมืองภายในตําบลขัวมุง 0 248,700 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานบํารุงรักษางาน
ทางบก ทางนํา และทีสาธารณะ 131,540 0 0 0 0 % 0
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ค่าซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่บ้านโดย
การเสริมผิวทางหินคลุกปรับเกลีย หมู่ 
10 (ช่วงต่อ)

0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่บ้านโดย
การเสริมผิวทางหินคลุกปรับเกลีย หมู่ 3 0 0 0 93,400 -100 % 0

ค่าซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่บ้านโดย
การเสริมผิวทางหินคลุกปรับเกลีย หมู่ 6 0 0 0 85,000 -100 % 0

ค่าซ่อมบํารุงปกติถนนในหมู่บ้านโดย
การเสริมผิวทางหินคลุกปรับเกลีย หมู่ 9 0 0 0 97,700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาคลองส่งและระบายนําโดย
การขุดลอกลําเหมืองภายในตําบลขัวมุง 0 0 0 166,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 40,000 75 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้างทัวไป 90,320 128,808.13 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมบํารุง โดยการทาสีผนังรัว
สํานักงานเทศบาลตําบลขัวมุง โดยทํา
การทาสีผนังรัวภายนอก โดยการทาสี
นํามัน และทาสีนําพลาสติก พืนทีรวม
ประมาณ 661 ตร.ม.

50,500 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ขัวมุง หมู่ 6 0 88,300 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 55,000 -90.91 % 5,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,627,560 1,476,908.13 1,422,000 2,675,700 4,075,000

รวมงบลงทุน 2,653,324.5 1,476,908.13 1,504,200 2,750,300 4,098,500
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,499,164.16 1,762,836.77 804,124.77 911,600 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,499,164.16 1,762,836.77 804,124.77 911,600 0

รวมงบเงินอุดหนุน 1,499,164.16 1,762,836.77 804,124.77 911,600 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 5,054,609 4,866,748.75 3,922,111.7 5,739,740 6,085,500

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,009,000 1,077,580 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเก็บขยะและสิงปฏิกูลมูลฝอย 918,118.4 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 918,118.4 1,009,000 1,077,580 1,200,000 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 918,118.4 1,009,000 1,077,580 1,200,000 1,000,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 918,118.4 1,009,000 1,077,580 1,200,000 1,000,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,972,727.4 5,875,748.75 4,999,691.7 6,939,740 7,085,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 0 0 0 0 0 % 0
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2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา ฯลฯ 0 0 0 0 0 % 0

3) โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ด้วยการออกกําลังกายและมวลชนแช
ลเลนด์เดย์

0 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลขัวมุง 0 0 39,965 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคม
ต้านยาเสพติดอําเภอสารภี 98,969 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 61,400 71,344 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วย
การออกกําลังกายและมวลชน  (แช
ลเลนด์เดย์)

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วย
การออกกําลังกายและมวลชนแชลเลนด์
เดย์

43,560 980 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬา 30,736 52,977 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 234,665 125,301 39,965 55,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 234,665 125,301 39,965 55,000 5,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 234,665 175,301 39,965 55,000 5,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณี 0 0 0 0 0 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 0 % 0

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดําหัวผู้
สูงอายุตําบลขัวมุง 0 0 0 0 0 % 0

5) ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
โครงการสืบศิลป์ถินศรัทธาสรงนําพระ
ธาตุเจ้าเวียงกุมกาม

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 9,060 10,230 13,139 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 77,878 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยครอบครัว 
ดําหัวผู้สูงอายุตําบลขัวมุง 0 64,360 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบศิลป์ถินศรัทธา  
สรงนําพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม 7,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีปี
ใหม่เมืองดําหัวนายอําเภอสารภี 2,559 1,010 400 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 109,812.94 145,281.85 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณียีเป็ง 0 0 53,796.17 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 128,931.94 220,881.85 145,213.17 220,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 128,931.94 220,881.85 145,213.17 220,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 27,000 27,000 27,000 22,000 -36.36 % 14,000

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000 87,000 87,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 100,000 160,000 85,000 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 217,000 274,000 199,000 22,000 39,000

รวมงบเงินอุดหนุน 217,000 274,000 199,000 22,000 39,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 345,931.94 494,881.85 344,213.17 242,000 159,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 580,596.94 670,182.85 384,178.17 297,000 164,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้ม
แข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควัน

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์ 19,940 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายโอนภารกิจศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลขัวมุง

1,740 2,880 3,124 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0 0 5,040 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  
ชุมชนและ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจศูนย์ บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขัวมุง

0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควัน

0 3,728 3,560 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,680 6,608 11,724 20,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 21,680 6,608 11,724 20,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 21,680 6,608 11,724 20,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 21,680 6,608 11,724 20,000 10,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 0 100 % 104,000

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,600 79,500 88,954 100,000 0 % 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,412,800 5.61 % 9,940,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,689,600 27.84 % 2,160,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 66,000 66,000 66,000 0 % 66,000

สํารองจ่าย 130,480 152,122.13 23,490 820,640 -9.75 % 740,620

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 139,300 124,000 148,775.22 151,500 2.18 % 154,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 327,952 354,000 374,000 380,000 4.21 % 396,000

รวมงบกลาง 763,332 775,622.13 701,219.22 12,620,540 13,698,220

รวมงบกลาง 763,332 775,622.13 701,219.22 12,620,540 13,698,220

รวมงบกลาง 763,332 775,622.13 701,219.22 12,620,540 13,698,220

รวมแผนงานงบกลาง 763,332 775,622.13 701,219.22 12,620,540 13,698,220

รวมทุกแผนงาน 18,801,313.81 20,726,590.7 19,595,367.14 35,800,000 36,300,000
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

เทศบาลตําบลขัวมุง

อําเภอ สารภี   จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท  จํานวน 1 
อัตรา
-เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 
2 อัตรา 
-โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื�นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) 
พ.ศ.2557  (5210100) 

งบบุคลากร 7,405,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 36,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป 8,768,440 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น 
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 
3,000 บาท  จํานวน 2 อัตรา  
-โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื�นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี       ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับ
ที� 2)   พ.ศ.2557  (5210200) 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 198,720 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  
9,660 บาท จํานวน  1  อัตรา  
-ค่าตอบแทนรายเดือนที�ปรึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  
6,900 บาท  จํานวน  1  อัตรา  
-โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื�นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที� 2)   
พ.ศ.2557  (5210400)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท 
จํานวน  2  อัตรา  
-โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื�นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที� 2)   
พ.ศ.2557  (5210300)

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี โดยคํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน (5220100)  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 4,781,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 3,237,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,490,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท  
จํานวน 1 อัตรา
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420  บาท 
จํานวน  1  อัตรา
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท  
จํานวน  10  อัตรา  
-โดยคํานวณตั�งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที�
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที� 2)  พ.ศ.2557  
(5210600)



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 90,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที� 4) ประกาศ ณ วันที� 6 ตุลาคม 2558 (5220700) 

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 140,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล  ประเภท
บริหาร  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดยคํานวณตั�ง
จ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  เรื�อง  หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม)  พ.ศ.2559 ประกาศ  ณ วันที� 
19  เมษายน  พ.ศ.2559  (5220300)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,128,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น                                                    
-เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว, เงินเพิ�มคุณวุฒ ิ ค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานเทศบาลที�ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา
เงินเดือนใหม่หรือที�ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั�น
สูงสุดของอันดับ  ให้แก่พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล โดยคํานวณ
ตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ�มการครอง
ชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ประกาศ ณ วันที� 13 สิงหาคม พ.ศ.2558
 -ค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล  โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.2/ว 
25 ลงวันที� 7 มีนาคม 2559 เรื�อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในระบบแท่ง (5220200)                   

เงินประจําตําแหน่ง 186,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว ให้แก่พนักงานจ้างสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ประกาศ ณ วันที� 13 สิงหาคม พ.ศ.
2558 (5220800) 



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  เป็น
เงิน 5,000 บาท ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ที�มีสิทธิ�เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557  
-เงินทําขวัญ  ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน
ฝ่าอันตรายเป็นครั�งคราว  หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที�
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการที�ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลที�ได้รับคําสั�ง  
ประกาศแต่งตั�งให้มาปฏิบัติงาน  เช่น  เจ้าหน้าที�ดําเนินการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลและการประเมินผลงาน  ผู้มีประสบการณ์  
ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ.2555  และที�
แก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที�  2)  พ.ศ.2558 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�,  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ฯลฯ  (5310100)  

ค่าเบี�ยประชุม 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 250,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,317,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื�อให้แก่พนักงานเทศบาลที�มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  (5310400) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ที�มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั�งของเทศบาล ฯลฯ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที�  15  พฤษภาคม  
2550  (5310300) 

ค่าเช่าบ้าน 195,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ  ที�
ได้รับการแต่งตั�งโดยสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที�ต่าง ๆ  กรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม / แปรญัตติ  เพื�อกิจการของสภาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี�ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2557  (5310200) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ�นและ
พนักงานเทศบาล ซึ�งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ (5310500) 



รวม
จํานวน

จํานวนรายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-ค่ารับรอง  ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื�อรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที�มานิเทศงาน ตรวจงาน   เยี�ยมชม  ประชุมชี�แจง
การบริหารงาน  หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง  ซึ�งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  (ไม่เกิน 1 % ของรายได้จริงไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที�ผ่านมา)  ตามหนังสือที�  มท  0808.4/ว 
2381  ลงวันที�  28  กรกฎาคม  2548
-ค่าเลี�ยงรับรอง  ในการประชุมสภาท้องถิ�น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที�ได้รับการแต่งตั�งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  
หรือหนังสือสั�งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  หรือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที�  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที�  28  
กรกฎาคม  2558  ทั�งนี�ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื�น ๆ และเจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้องซึ�งเข้าร่วมประชุม    
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  และพิธีต่าง ๆ งานทางศาสนา  หรือ
กิจกรรมที�เกิดขึ�นเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  งานรับเสด็จ  งานเฉลิมฉลอง  
งานรัฐพิธี  งานต้อนรับแขกเมือง  งานพิธีการทางศาสนาพุทธ  และงาน
พิธีพราหมณ์ต่าง ๆ  เช่น  การจัดซื�อเครื�องราชสักการะ  เครื�องทอง
น้อย  กระถางธูปเชิงเทียน  เครื�องไทยธรรม  เครื�องกัณฑ์เทศน์  ผ้า
แพร  ธงชาติ  ป้ายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ  พระบรมฉายาลักษณ์  วัสดุ
อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องในการจัดงานต่าง ๆ  ฯลฯ  (5320200) 

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 195,000 บาท

เพื�อจ่าเป็น
-ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอี�  ผ้าม่าน  ผ้าริ�ว  ธง  ผ้าฉาก  ฯลฯ  
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของเทศบาลตาม
คําพิพากษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คดีเกี�ยวกับที�ดิน  ของเทศบาล  
ค่าใช้จ่ายในการรื�อถอนตามคําพิพากษาฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ�งของต่าง ๆ หรือ
งานที�มีลักษณะเดียวกันซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ�งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างรายวัน ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  เข้าเล่ม  เดินสายโทรศัพท์  เดินสายอินเตอร์เน็ต  จ้างเหมาทํา
ความสะอาดเครื�องปรับอากาศ ฯลฯ 
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมของเทศบาล หรือหน่วยงานของทางราชการที�ขอให้ท้องถิ�น
ดําเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  (ค่าเบี�ยประกัน)   โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที� 14 
สิงหาคม 2552 เรื�องซักซ้อมความเข้าใจเกี�ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ.2548   
-ค่าเช่าพื�นที�เว็บไซต์และฐานข้อมูล  พัฒนาเว็บไซต์และจดทะเบียน
โดเมนเนม ฯลฯ
-ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร
-ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง  ฯลฯ  (5320100)

ค่าใช้สอย 426,200 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับดอกไม้ พวงมาลา และพานประดับพุ่ม
ดอกไม้  เพื�อมอบให้แก่ชุมชนต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์  หรือศพผู้มี
เกียรติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที� มท 0407/ว 1284 ลงวันที� 10 
พฤศจิกายน  2530 เรื�อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื�อมอบให้บุคคลต่าง 
ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับ พุ่มดอกไม้ ฯลฯ (5320300)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหาย  กรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล ตามหนังสือสั�งการ ที� มท 
0313.4/ว 1400 ลงวันที� 12 พฤษภาคม 2537 (5320300) 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับดอกไม้  พวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้ 5,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั�งทั�งระดับส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ�น  หรือการลงประชามติ  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื�อวัสดุอุปกรณ์
ในการเตรียมการเลือกตั�ง  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการ
เลือกตั�ง  หรือการลงประชามติต่าง ๆ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วน  ที�  มท  0890.4/ว 1932  ลงวันที�  16  
มิถุนายน  2552  (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 30 ส่วนที� 4 ข้อ 14)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ  
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(5320300) 

โครงการจัดการการเลือกตั�ง 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ�น  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั�งผู้ที�ได้รับ
คําสั�งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อประโยชน์ของเทศบาล
ตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที�  2)  พ.ศ.
2558  (5320300) 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  สัมมนา 10,000 บาท



จํานวน

จํานวน

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลระบบเสียงไร้สายและ
ระบบเสียงตามสาย  วัตถุประสงค์เพื�อดูแลรักษาเสียงตามสายและเสียงไร้
สาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื�นที�ได้รับข้อมูลอย่าง
ต่อเนื�อง ให้มีช่องทางที�จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหมู่บ้าน องค์กร
ศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดย สํารวจ ซ่อมแซม มี
ค่าใช้จ่ายเช่น  จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมอะไหล่และค่าแรง   และ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เพื�ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ.2542  (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 29 ส่วนที� 4 ข้อ 5)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
วัตถุประสงค์เพื�อให้ประชาชนในพื�นที�มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาคม เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี  แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี
เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง แผนการดําเนินงาน  รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  เป็น
ต้น  โดยการประชาคม  ประชุม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น  พ.ศ.2542  (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 30 ส่วนที� 4ข้อ 8)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

โครงการดูแลระบบเสียงไร้สายและระบบเสียงตามสาย 5,000 บาท



จํานวน

(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง
ครั�งที� 1/2560 หน้า 8 ข้อ1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผล โปร่งใสและเป็นธรรม)

เพื�อจ่ายเป็น
  1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เพื�อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต วัตถุประสงค์เพื�อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
โดยการอบรม มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ ถือปฎิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที� พ.ศ.2557
  2) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที�ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที�ประจักษ์ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที�ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที�ประจักษ์ วัตถุประสงค
เพื�อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น/บุคคลที�มีความซื�อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีคาใช้จ่ายเช่น ค่า

โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 17,000 บาท

วัสดุในการจัดนิทรรศการ ค่าป้ายไวนิล ค่าทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542
  3) กิจกรรมเชิดชูเกียติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์เพื�อเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง
และเป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ
ประจําหมู่บ้าน/ตําบล ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น โดยการ
จัดนิทรรศการ มอบใบประกาศนียบัตร มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุจัด
นิทรรศการ ค่าป้ายไวนิล ค่าทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542
  4) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต เพื�อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต วัตถุประสงค์เพื�อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต  แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นต้น โดย
การจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542
(5320300)



จํานวน

จํานวนโครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 10,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ  วัตถุประสงค์เพื�อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  รณรงค์ให้
ประชาชนเคารพ เทิดทูน ปกป้อง แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญ
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น  เช่นจัดงาน  พระราชพิธี
วันปิยะมหาราช  23  ตุลาคม,  วันท้องถิ�นไทย  18  มีนาคม,  งานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที�  10 28  กรกฎาคม,  งานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�  12  สิงหาคม  
และงานอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ.
2542   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 29 ส่วนที� 4ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

โครงการเทศบาลตําบลพบประชาชน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลพบ
ประชาชน  วัตถุประสงค์เพื�อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นํา
ชุมชน  ส่วนราชการภายในเทศบาลตําบลขัวมุง  หน่วยงานราชการ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ทั�งในพื�นที�และนอกพื�นที�  ได้พบปะ  
ให้บริการ  และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื�นที�ได้อย่างทั�วถึง  
เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ฯลฯ  โดยการจัดกิจกรรมออก
บริการและพบปะประชาชน   มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําสปอร์ต  ค่าจัดสถานที�  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ.2559  (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 30  ส่วนที� 4 ข้อ 13)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพ
ติด  วัตถุประสงค์เพื�อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด  
สร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการสอดส่องดูแลความสงบสุขในตําบล เป็น
ต้น  โดยการอบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าอาหาร
ว่าง  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั�งการ ด่วนที�สุด ที� มท 
0810.3/ว 2956 ลงวันที� 31 ตุลาคม 2555  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น 
พ.ศ.2557 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 25 ส่วนที� 4ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
4  การสร้างความมั�นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 5,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรี  
วัตถุประสงค์เพื�อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็น
ที�ยอมรับต่อสังคม  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที�แสดงศักยภาพของกลุ่ม
สตรี  เป็นต้น  โดยการจัดอบรมผู้นําสตรีและกรรมการสตรีระดับตําบล 
มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือสั�งการ ที� มท 0891.4/ว996  ลงวันที�  11  เมษายน  
2556  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับการปฏิบัติราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.
2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 9 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นําชุมชน 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ผู้นําชุมชน  วัตถุประสงค์เพื�อให้ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม  พ.ศ.2558  เป็นต้น  โดยการอบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่า
วิทยากร  คาป้าย  ค่าจัดทําเอกสาร  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 9 ส่วนที� 4 ข้อ 5)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล 4,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมธรรมภิบาลเกี�ยวกับ
การบริหารงานบุคคลท้องถิ�น  วัตถุประสงค์เพื�อให้คณะผู้บริหารได้รับ
ความรู้ในการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารงานบุคคล  หลักการ
คัดเลือก  สรรหาบุคลากร  ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล เป็นต้น  โดยการอบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  
ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557 (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 30 ส่วนที� 4 ข้อ 11)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม  และสนับสนุนและ
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  วัตถุประสงค์
เพื�อสร้างความรู้  ความเข้าใจนโยบายการบริหารงานระดับรัฐบาลและ
ระดับท้องถิ�น  ลดความแตกแยก  ความต่างกันทางความคิด  อัน
เนื�องมาจากการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในทางที�ผิด  เป็น
ต้น  โดยการอบรม  ประชุมเวทีประชาคมประจําทุกเดือน  มีค่าใช้จ่าย
เช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที�สุด  ที�  มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที�  31  
กรกฎาคม 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 29 ส่วนที� 4ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี 
 โ        

5,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
(OSCC : One Stop Crisis Center)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  
วัตถุประสงค์เพื�อ  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสในตําบลขัวมุง เป็นต้น 
โดยการอบรม มีค่าใช่จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 
0808.2/ว 1234 ลงวันที� 7 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 757 ลงวันที� 7 เมษายน 
2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 9 ส่วนที� 4 ข้อ 6)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลขัวมุง 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลขัวมุง   วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนา
ศักยภาพแกนนําด้านป้องกันเอดส์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื�องโรค
เอดส ์การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื�อเอดส์  เป็นต้น โดยการ
อบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 9 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

-เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อสิ�งของเครื�องใช้ต่าง ๆ ประจําสํานักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม แบบพิมพ์ แผงกั�นห้อง มู่ลี� นํ�าดื�ม ตรา
ยาง  ธงชาติ  พระพุทธรูป  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่น
ป้ายจราจร  แผ่นป้ายต่าง ๆ  สมุดประวัติพนักงาน  ฯลฯ  รวมรายจ่ายที�
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั�ง  
-เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อหนังสือ และรับวารสารต่าง ๆ เช่น คู่มือระเบียบฯ 
กฎหมาย หนังสือพิมพ์ประจําสํานักงาน ฯลฯ (5330100) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

ค่าวัสดุ 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 88,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื�อซ่อมแซม บํารุงรักษา เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน) 
(5320400) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในงานของเทศบาลตําบลขัว
มุง  เช่น กระเบื�อง สังกะส ีท่อนํ�า ค้อน  จอบ  เสียม  ขวาน  โถส้วม  อ่าง
ล้างมือ  ท่อนํ�าและอุปกรณ์ประปา ส ี ปูนซีเมนต์  ฯลฯ (5330600) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจําสํานักงาน เช่น แปรง 
ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํ�า  จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ 
คูลเลอร์ใส่นํ�า กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถังแก๊ส  ฯลฯ (5330300) 

วัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจําสํานักงาน เช่น ฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์ และชิ�นส่วนวิทยุ ลําโพง  
ไมโครโฟน  ขาตั�งไมโครโฟน  เบรกเกอร์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  
เครื�องรับโทรทัศน์ เครื�องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ฯลฯ (5330200) 

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล ์ ออกซิเจน  ถุงมือ  สําลีและผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  
ฯลฯ  (5330900)

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามันดีเซล  นํ�ามัน
เบนซิน  นํ�ามันเครื�อง แก็สหุงต้ม นํ�ามันจารบี ฯลฯ  สําหรับใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื�องพ่นหมอกควัน เครื�องสูบนํ�าของเทศบาล
ฯลฯ รวมถึงรถดับเพลิง หรือเครื�องจักรกลของหน่วยงานอื�น    ที�ขอรับ
การสนับสนุนมาเพื�อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน   (5330800)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี� ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน น๊อต สกรู กุญแจ กันชนรถยนต์  นํ�ามันเบรก  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  หม้อนํ�ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  
และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องสําหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์  และ
เครื�องมือต่าง ๆ ฯลฯ (5330700) วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เช่น  Diskette,  floppy Disk,  Hard Disk  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบเลเซอร์  พรินเตอร์สวิตซิ�งบ๊อกซ์  
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  เครื�องกระจายสัญญาณ  (Hub)  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ที�มีราคาหน่วยหนึ�งไม่เกิน  
20,000  บาท กระดาษต่อเนื�อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี�ชิป  เครื�องอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ (5331400) 

วัสดุอื�น 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี�การ์ด  ฟิล์ม 
กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและส ีแถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ 
วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ (5331100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สปริงเกอร์   จอบ
หมุน  คราดซีพรอน  อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  
ฯลฯ  สําหรับกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ (5331000) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาในสํานักงาน ฯลฯ (5340200) 

ค่าไฟฟ้า 170,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับที�ทําการเทศบาลตําบลขัวมุง, งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.), จุดติดตั�งเสียงไร้สายทุก
หมู่บ้าน (หอกระจายข่าว)  กล้องวงจรปิดภายในตําบลขัวมุง และอื�น ๆ ที�
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ (5340100) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ  มิเตอร์นํ�า มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิด 
แก๊ส ฯลฯ โดยเป็นวัสดุต่าง ๆ  ซึ�งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใดหมวด
หนึ�งดังกล่าวข้างต้น  เพื�อใช้ในงานของเทศบาลตําบลขัวมุง  (5331700) 

ค่าสาธารณูปโภค 281,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 16,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าสื�อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตและค่าสื�อสารอื�น ๆ เช่น ค่าเคเบิ�ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นเกี�ยวกับการใช้บริการ  (5340500) 

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ (5340400) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลขัวมุงและ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ของเทศบาลตําบลขัวมุง (5340300)  

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน 40,000 บาท

รายจ่ายอื�น 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างที�ปรึกษาเพื�อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ  และเป็นการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที�ทําการสํารวจ วิจัยความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ เพื�อประเมินผลการบริหารจัดการที�ดี  
(5510100)  

งบรายจ่ายอื�น 5,000 บาท
รายจ่ายอื�น 5,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 1,591,520 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 บาท
  1) อุดหนุนให้ที�ทําการปกครองอําเภอสารภี  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
-เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ.2559  (5610200) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 76  ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 สร้างสังคมแห่งความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 30,000 บาท
  1) อุดหนุนให้เทศบาลตําบลไชยสถาน  ตามโครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื�อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอําเภอสารภี  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
-เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์รวมข่าวการจัดซื�อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอําเภอสารภี  ประจําปีงบประมาณพ.ศ.
2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610100) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 85  ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใสและเป็นธรรม)
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งบบุคลากร 1,389,720 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ของกองคลัง 
ประเภทบริหาร ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดย
คํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื�อง  หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม)  พ.ศ.2559 
ประกาศ  ณ วันที� 19  เมษายน  พ.ศ.2559 (5220300) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (5220100) 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,389,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,103,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที�มาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาลเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือ
ผู้เชี�ยวชาญผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการเกี�ยวกับการสอบคัดเลือก 
ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ�น  ผู้ดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ (5310100) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 106,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี โดยคํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน (5220500) 

งบดําเนินงาน 201,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ�งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (5310500) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื�อให้แก่พนักงานเทศบาลที�มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  (5310400) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 58,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ที�มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั�งของเทศบาล ฯลฯ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 1532 ลงวันที� 15 
พฤษภาคม 2550 (5310300)

ค่าเช่าบ้าน 28,800 บาท
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ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การออกให้บริการประชาชน
ในพื�นที�ตําบลขัวมุงในวันหยุดราชการ  วัตถุประสงค์เพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน มีหน้าที�ชําระภาษีที�ไม่สามารถเดินทางมา
ชําระภาษีและชําระค่าธรรมเนียมฯ ได้ที�สํานักงานเทศบาลตําบลขัวมุง 
ในวันและเวลาราชการ เพื�อเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตําบลขัวมุง โดยสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ
ภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ 
โดยการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื�นที� มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 31 ส่วนที� 4 ข้อ 18)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที�มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 10,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือ
หน่วยงานของทางราชการที�ขอให้ท้องถิ�นดําเนินการและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมเช่น โฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
หรือสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
-เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ในการทําสิ�งของต่าง ๆ หรืองานที�มี
ลักษณะเดียวกัน ซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์และ
สิ�งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําตรายาง ค่าจ้าง
เหมาปรับข้อมูลแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ�งเป็นกรรมสิทธิ�ของการไฟฟ้าฯลฯ (5320100) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน) 
(5320400)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม  สัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  (5320300) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง รวมทั�งผู้ที�ได้รับคําสั�งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อ
ประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2555  และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  (ฉบับที�  2)  พ.ศ.2558  (5320300) 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 10,000 บาท
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รวม
รวม
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จํานวน
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ค่าวัสดุ 35,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื�อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี�ชิป 
เมาส์  เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ  (5331400) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กันและส ีแถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
(5331100) 

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อสิ�งของ เครื�องใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน เช่น
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กระดาษไข  แฟ้ม  แบบพิมพ์  
ใบเสร็จรับเงิน  และอื�น ๆ ฯลฯ  (5330100) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ�งของต่าง ๆ หรืองานที�มี
ลักษณะเดียวกันซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ�งก่อสร้าง เช่น เติมนํ�ายาเคมีถังดับเพลิง  ค่าเช่าอุปกรณ์เพื�อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ค่าจ้างเหมา พนักงานจ้างรายวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง  (5320100) 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย 707,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 657,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 742,000 บาท

งบดําเนินงาน 742,000 บาท

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  สัมมนา 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม    สัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  
(5320300)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที�พัก   ค่าใช้จ่ายอื�นที�
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  แก่เจ้าหน้าที�ผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลขัวมุง  ซึ�งได้รับคําสั�งและมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2555  และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  (ฉบับที�  2)  พ.ศ.2558  รวมทั�งค่าใช้จ่ายในการอบรม  
และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการไปปฏิบัติราชการ  (5320300)  



จํานวน

จํานวน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  วัตถุประสงค์เพื�อ  อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรช่วงเทศบาลต่าง ๆ 
เป็นการลดจํานวนอุบัติเหตุ  ลดการบาดเจ็บ  และความสูญเสียที�เกิดจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก  เป็นต้น  โดยการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาล
สําคัญ   มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  ด่วนที�สุด ที� มท  0804.5/
ว 1634 ลงวันที� 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ�น  ด่วนที�สุด ที� มท  0801.4/ว 668 ลงวันที� 27 มีนาคม 2560 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 26 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
4 การสร้างความมั�นคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 10,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชา
ชนผู้ประสบสาธารณภัย  วัตถุประสงค์เพื�อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ
สาธารณภัย  ประเภทต่าง ๆ  เบื�องต้น  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
การดํารงชีพและความต้องการของผู้ประสบสาธารณภัยซึ�งประสบความ
ทุกข์ยาก  เป็นต้น  โดยการให้ความช่วยเหลือในเหตุสาธารณภัย  ภัย
พิบัติต่าง ๆ  ทั�งก่อนเกิดเหต ุ ระหว่างเกิดเหตุ  และหลังเกิดเหตุ  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที� 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.2/ว 76 ลงวันที� 13 มกราคม 2558 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที� 
11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  ด่วนที�สุด 
ที� มท  0810.4/ว 526 ลงวันที� 8 มีนาคม 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที� 8 
กุมภาพันธ์ 2560  แนวทางหลักเกณฑ์การตั�งงบประมาณช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที�ฯ  พ.ศ.2543 (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 26 ส่วนที� 4 ข้อ 6)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
4 การสร้างความมั�นคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)
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ค่าวัสดุ 35,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ 10,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  วัตถุประสงค์เพื�อจัดบริการ
การแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด  24  ชั�วโมง  ให้ผู้รับบริการที�
เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที�มีมาตรฐาน  อย่าง
ทันท่วงที  เพื�อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชน
เมื�อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  ลดความสูญเสียและลด
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นทั�งร่างกาย  และจิตใจ  เป็นต้น  โดยการให้บริการผู้
เจ็บป่วยที�ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์กู้
ชีพ-กู้ภัย  ค่าเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื�องต้น  ค่าซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ ์ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท  
0891.3/ว2526 ลงวันที� 17 กันยายน 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 26 ส่วนที� 4 ข้อ 7)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
4 การสร้างความมั�นคง  ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื�องแต่งกาย  
เครื�องแบบ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที� มท  0808.2/
ว 3795  ลงวันที�  17  พฤศจิกายน  2552  (5331200)  

วัสดุเครื�องดับเพลิง 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  สัญญาณไฟ
กระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  กระบองไฟ  แบตเตอรี�  
กันชน  ฟิลม์กรองแสง  ฯลฯ  (5330700)

วัสดุเครื�องแต่งกาย 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลั�กไฟฟ้า  ไฟฉายสปอต
ไลท์  เครื�องสัญญาณเตือนภัย  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  แบตเตอรี�
สําหรับวิทยุรับส่งแบบมือถือฯลฯ  (5330200)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,413,400 บาท
เพื�อจ่ายเป็น 
-เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญกองการศึกษา จํานวน 962,640 .-
บาท  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี 
-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 450,760.-บาท ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน (5220100) 

งบบุคลากร 1,915,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,915,120 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุเครื�องดับเพลิง เช่น เครื�องดับเพลิง สายส่งนํ�า
ดับเพลิง ท่อดูดนํ�า ขวานดับเพลิง เสื�อชูชีพ ฯลฯ  (5331600)  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 2,218,020 บาท
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เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,840 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา 
จํานวน 23,340.-บาท   ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)   
-เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
จํานวน 16,500.-บาท   ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 
2563)  โดยคํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ประกาศ ณ วันที� 13 สิงหาคม พ.ศ.
2558 (5220800) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 401,880 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองการศึกษา จํานวน 257,520.-บาท   ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 144,360.-
บาท โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ประกาศ ณ วันที� 6 ตุลาคม 
2558 (5220700) 

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 
ประเภทบริหาร ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื�อง  หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม)  พ.ศ.2559 
ประกาศ  ณ วันที� 19  เมษายน  พ.ศ.2559 (5220300) 

ค่าเช่าบ้าน 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื�อและค่าผ่อนชําระเงินกู้ให้แก่พนักงาน
เทศบาลที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (5310400) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ที�มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ตามคําสั�งของเทศบาล ฯลฯ (5310300) 

งบดําเนินงาน 302,900 บาท
ค่าตอบแทน 44,900 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,900 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลจํานวน 19,500.-
บาท ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) จํานวน7,400.-บาท ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (5310500) 



รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบริการ ในการทําสิ�งของต่าง ๆ หรืองานที�มีลักษณะเดียวกัน
ซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ�งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
รายวัน จ้างเหมาทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาครู
ฝึกสอนออกกําลังกาย ค่าติดตั�งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั�งโทรศัพท์
พื�นฐาน ฯลฯ 
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
-ค่าจ้างเหมาจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือ
หน่วยงานของทางราชการที�ขอให้ท้องถิ�นดําเนินการและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมเช่น โฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
หรือสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
-ค่ารับข่าวสารสื�อพิมพ์หรือหนังสือที�เป็นประโยชน์กับหน่วยงานและ
ประชาชนตาม โครงการรณรงค์อ่านวันละนิดเพื�อชีวิตที�สดใสและพัฒนา
การศึกษาของชุมชน ฯลฯ
-และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง(5320100)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย 180,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 155,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั�งค่าสิ�งของและแรงงาน) 
(5320400)

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ  ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง (5320300) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารท้องถิ�น
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั�งผู้ที�ได้รับคําสั�งจาก
นายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.
2555  และแก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบับที�  2)  พ.ศ.2558 (5330300) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักงาน เช่น ฟิวส์ เข็มขัด รัด
สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้าหลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ�นส่วนวิทยุ ฯลฯ (5330200) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อสิ�งของ เครื�องใช้ต่างๆ ประจําสํานักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ลูกกลิ�งสร้างภาพ 
เครื�องถ่ายเอกสาร แผงกั�นห้อง มู่ลี� นํ�าดื�ม และอื�นๆ ฯลฯ (5330100) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท

ค่าวัสดุ 44,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ฯลฯ  
(5330900) 

วัสดุกีฬา 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื�อง ไม้ ปูนขาว ฯลฯ 
(5330600) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วนํ�า  จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ใส่นํ�า 
กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็งฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ (5330300)  

วัสดุก่อสร้าง 4,000 บาท

เพื�อเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเกี�ยวกับดนตรี เช่น ฉิ�ง ฉาบ ฆ้อง กลอง ไม้ตีกลอง
หรือวัสดุเกี�ยวกับการสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม รวมถึงวัสดุอื�นๆ ฯลฯ 
ที�ไม่มีกําหนดไว้ในรายการวัสดุใด (5331700) 

ค่าสาธารณูปโภค 34,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื�อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี�ชิป 
เมาส์ เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ (5331400) 

วัสดุอื�น 4,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอล ฯลฯ  (5331300) 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง 
(5340300) 

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 6,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง 
(5340200) 

ค่าไฟฟ้า 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง  
(5340100) 

ค่าใช้สอย 559,200 บาท
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 100,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,987,300 บาท
งบดําเนินงาน 1,063,300 บาท

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 12,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าสื�อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื�อสารอื�นๆเช่น ค่าเคเบิ�ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น 
ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องกับการใช้บริการ (5340300) 

เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่นค่ารับรองแขกที�ส่วนราชการเชิญมาร่วมงาน ได้แก่
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าอาหารกลางวันและเครื�องดื�ม ค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าตดแต่งสถานที�รวมค่าติดตั�งและรื�อถอน ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่นปัจจัยถวายพระ เครื�องไทยธรรม 
กัณฑ์เทศน ์รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที�เกี�ยวกับงานรัฐพิธีหรืองานพิธีการที�
เกี�ยวข้องเช่น เครื�องสักการะ เครื�องทองน้อย พานพุ่มฯ ฯลฯ (5320200)



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี  และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที�สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาตนเอง โดยมีโอกาสได้
แสดงออก แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น เช่น การประกวด
เขียนเรียงความ คัดไทย วาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถ (ร้อง
เพลง, เต้นประกอบเพลง,  รําไทย) การแข่งขันเล่นเกมส์ เพื�อแข่งขัน
ทักษะและเชาว์ปัญญา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลขัวมุง 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื�อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลขัวมุงให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ เช่น การจัดอบรม  การจัด
ค่ายเยาวชนเพื�อฝึกฝนทักษะด้านภาษา, การฝึกฝนทักษะอาชีพ  การ
ทัศนศึกษา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 
(5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง)

361,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 8,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัว
มุง  ไปเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
(5320300) 



  5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ถวายเทียนพรรษา จํานวน
1,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีถวายเทียนพรรษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง
(5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 4)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  6) ค่าใช้จ่ายในโครงการแม่อุ้ยเล่านิทานป่อหนานสอนแป๋งของเล่น
จํานวน 3,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการนําผู้สูงอายุ
พ่อครู แม่ครู ผู้ปกครองในท้องถิ�นมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ�น ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง
(5320300)

  1), 2) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที� 14 มิถุนายน 2560 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ�น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื�อจ่ายเป็น
  1) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน  จํานวน  
254,800.-  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน  
ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง อัตรามื�อละ 20 บาทต่อคน 
จํานวน 245 วัน  (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 11 ส่วนที� 4 ข้อ 11)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื�อวัสดุสื�อการเรียน จํานวน 88,400.-บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื�อสื�อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
เครื�องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 8)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  

  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
10,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื�อ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง
(5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 6)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็ก จํานวน
1,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื�อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 9)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



รวม
จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

 
เพื�อจ่ายเป็น

  7) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  จํานวน  
3,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองและนักเรียนเพื�อปรับปรุงสภาพแวดล้อม การดูแลอนามัยต่าง 
ๆ ของสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนให้สะอาด ปลอดภัยต่อการเรียนรู้และ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 13 ส่วนที� 4 ข้อ 35)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 10 ส่วนที� 4 ข้อ 5)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

  1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านปากเหมือง จํานวน 884,000.- บาท เพื�อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -
ป.6 อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที� 14
มิถุนายน 2560 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610200)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ส่วนที� 4 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ 504,100 บาท

924,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 924,000 บาท
เงินอุดหนุน 924,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 504,100 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
  1) ค่าอาหารเสริมนม  โรงเรียนบ้านปากเหมือง จํานวน 404,400 
บาท  สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 260 วัน อัตรา
จัดสรรคนคนละ 7.37 บาท (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 11 ส่วนที� 4 ข้อ 12)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  2) ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง  จํานวน  
99,700.-  บาท  สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลขัวมุง  
จํานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 11 ส่วนที� 4 ข้อ 13)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
 1), 2) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 
0816.2/ว 3301 ลงวันที� 14 มิถุนายน 2560 เรื�อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เยาวชนและประชาชนทั�วไป ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610200)

แกนนําเพื�อให้มีความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องในเรือ่งการคุมกําเนิด
และตระหนักรู้ผลกระทบการตั�งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

5,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสารภีพิทยาคม
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามดครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั�ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนสารภีพิทยาคม ในการอบรมนักเรียน

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610200)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ส่วนที� 4 ข้อ 4)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610200
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  4) อุดหนุนให้ศูนย์ กศน.อําเภอสารภี ตามโครงการพัฒนาศูนย์ กศน.
ตําบลขัวมุง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวน 5,000 บาท เพื�อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ กศน.อําเภอสารภี สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพัฒนาศูนย์ กศน.ตําบลขัวมุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ สือทางการศึกษา สําหรับ
พัฒนาให้ศูนย์มีความพร้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในการให้

(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ส่วนที� 4 ข้อ 5)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  5) อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั�งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนสารภีพิทยาคม จํานวน

และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ�น จํานวน 10,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงิน

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตามโครงการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปากเหมือง สําหรับดําเนินโครงการสร้างจิต
สํานึกอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
พ.ศ.2559 (5610200)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ส่วนที� 4 ข้อ 3)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตามโครงการท่องไปในโลกกว้าง
สู่แหล่งเรียนรู้ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000
บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปากเหมือง สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องไปในโลกกว้าง สู่แหล่งเรียนรู้ เชิดชูสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 35,000 บาท
ค่าใช้สอย 35,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 35,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที�ต้นทาง  วัตถุประสงค์เพื�อให้ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอยกับชุมชน  หมู่บ้าน สถานศึกษา  ตลาดสด ให้มีการคัดแยกและ
กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  ขยะทั�วไป  
เพื�อลดปริมาณขยะในชุมชน  เป็นต้น  โดยการอบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  
ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอุปกรณ์  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  
พ.ศ.2557 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 20 ส่วนที� 4 ข้อ 4)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
3  ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ   สิ�งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด)

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  โดยให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีและมีความรับผิดชอบใน
งานด้านสุขภาพและสาธารณสุข    กําจัดลูกนํ�ายุงลายที�เป็นพาหนะนําโรค  
เป็นต้น โดยการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีค่าใช้จ่าย
เช่น   ค่าจัดซื�อสารเคมีกําจัดลูกนํ�ายุงลาย  ค่านํ�ายาเคมี ค่าป้าย ค่าวัสดุอื�น 
ๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม หนังสือสั�งการที� มท  0891.3/ว1412 ลงวันที� 13 
มิถุนายน 2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  
(5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 14 ส่วนที� 4 ข้อ 3)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา   จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที�ต้นทาง 10,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  วัตถุประสงค์เพื�อป้องกันและควบคุมโรพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่
คน  เพื�อจัดเก็บข้อมูลและแนะนําวิธีการควบคุมจํานวนการแพร่
ขยายพันธุ์สุนัขและแมว  เป็นต้น โดยรณรงค์ป้องกัน  มีค่าใช้จ่ายเช่น   
ค่าป้าย  ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุทางการแพทย์  ค่าวัสดุอุปกรณ์อื�น ๆ  ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 
0994 ลงวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/729 ลงวันที� 31 มีนาคม 
2560 (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 14 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที�  
2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา   จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10,000 บาท
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โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 5,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 901,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง  ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน (5220100) 

งบบุคลากร 1,224,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา ) 1,224,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความ   เข้มแข็งแก่ชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  วัตถุประสงค์เพื�อลดการเผากิ�งไม้
ใบไม้ ลดการทิ�งขยะ  เกษตรกรสามารถนําวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียน
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์  เป็นต้น  โดยการอบรมให้ความรู้และรณรงค์  มี
ค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2557 (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 20 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
3 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ�งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด)      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 6,085,500 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของกอง
ช่าง   ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  โดยคํานวณตั�งไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ�มการครองชีพ
ชั�วคราว (ฉบับที� 2) ประกาศ ณ วันที� 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 
(5220800)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที� 4) ประกาศ ณ วันที� 6 ตุลาคม 2558 (5220700)

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ของกองช่าง 
ประเภทบริหาร ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) โดย
คํานวณตั�งไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื�อง  หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม)  พ.ศ.2559 
ประกาศ  ณ วันที� 19  เมษายน  พ.ศ.2559 (5220300) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ที�มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการตามคําสั�งของเทศบาล และอื�น ๆ ฯลฯ  
(5310300) 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 15,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที�มาปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล  เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือผู้เชี�ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการเกี�ยวกับการสอบคัดเลือก ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ผู้ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ผู้แทน
ประชาคมหรือหมู่บ้านที�ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา /
สอบราคา   และกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้าง ฯลฯ 
-ค่าเงินทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในการ
ปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั�งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที� 
-ค่าตอบแทนนายช่าง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ.ศ.2522  
ตามความในเทศบัญญัติตําบลขัวมุง เรื�อง การกําหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  พ.ศ. 2554  (5310100) 

งบดําเนินงาน 763,000 บาท
ค่าตอบแทน 103,000 บาท

ค่าใช้สอย 490,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 460,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ�งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (5310500) 

ค่าเช่าบ้าน 78,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื�อให้แก่พนักงานเทศบาลที�มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (5310400) 

 -ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ในการ
ทําสิ�งของโดยเทศบาลเป็นผู้จัดซื�อวัสดุในการซ่อมแซมเอง หรือจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกในงานที�มีลักษณะซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ�งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดสิ�งปฏิกูล   ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน ค่าจ้างเหมาเปลี�ยนวัสดุกรองนํ�า  ค่าจ้าง
เหมาตัดหญ้าและต้นไม้ข้างทาง และอื�น ๆ รวมถึง จ้างเหมาแรงงานตาม
โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างทั�วไป (รายวัน) ปฏิบัติงานบํารุงรักษา
งานทางบก ทางนํ�า และที�สาธารณะ  
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล  หรือหน่วยงานของทางราชการที�ขอให้
ทางท้องถิ�นดําเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ และอื�น ๆ 
ฯลฯ 
-ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอื�น ๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่
หน่วยงานอื�น  ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของเทศบาล เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที�ดิน  ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพ
นํ�าและคุณภาพสิ�งแวดล้อม และอื�น ๆ  
-ค่าเช่าทรัพย์สิน ที�จ่ายให้แก่หน่วยงานอื�นซึ�งเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของเทศบาล เช่น ค่าเช่าที�ราชพัสดุ ค่าเช่าที�ดินเอกชน เป็น
ต้น และอื�น ๆ (5320100)
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ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (5320300)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  รวมทั�งผู้ที�ได้รับคําสั�งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที�เพื�อ
ประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทางค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น   พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง 
(ฉบับที� 2) พ.ศ.2558  (5320300) 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ สิ�งของ เครื�องใช้ต่างๆ  เพื�อใช้ประจํา
สํานักงาน ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ่นใส แฟ้ม แบบพิมพ์ แผง
กั�นห้อง ม่าน มู่ลี� โคมไฟ และอื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ,   การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, ค่าใช้จ่ายที�ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง  
เป็นต้น   รวมถึง ค่าจัดซื�อหรือค่าบอกรับหนังสือ วารสาร สื�อสิ�งพิมพ์
ต่าง ๆ ด้วย (5330100) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 บาท

ค่าวัสดุ 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถจักรยานยนต์ 
เครื�องตบดิน เครื�องตัดหญ้า เครื�องพ่นยาฆ่าหญ้า เครื�องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์เครื�องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี� เป็นต้น เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื�อซ่อมแซม บํารุงรักษา เพื�อให้สามารถใช้งานได้
ปกติ) (5320400)  

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ   อุปกรณ ์ งานไฟฟ้าและวิทยุในสํานักงานและ
งานบริการสาธารณะ ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง  หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั�น เช่น  ฟิวส์  เข็มขัด  รัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า   สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ชิ�นส่วนวิทยุ
และอุปกรณ์อื�น ๆ ที�ทําหน้าที�คล้ายวิทยุ และอื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ  
ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ, การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ,  ค่าใช้จ่าย
ที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั�ง เป็นต้น (5330200) 
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สําหรับใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื�องตัดหญ้า เครื�องพ่นยาฆ่าหญ้า เครื�องกําเนิดไฟฟ้า 
เครื�องตบดิน เครื�องเลื�อยยนต์ เครื�องสูบนํ�า อุปกรณ์หรือเครื�องยนต์อื�น ๆ 
ของเทศบาล รวมถึงรถยนต์รถดับเพลิง หรือเครื�องจักรกลของหน่วยงาน
อื�น ที�ขอรับการสนับสนุนมาเพื�อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั�น เช่น นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันเครื�อง นํ�ามันจารบี แก็สหุง
ต้ม  และอื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ, 
การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ,  ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั�ง  เป็นต้น  รวมถึง ค่าวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อ
ลื�น ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างทั�วไป (รายวัน) ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษางานทางบก ทางนํ�า และที�สาธารณะ(5330800) 

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างในงานของเทศบาล ที�มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น เช่น 
กระเบื�อง ไม้ ปูน ทราย หิน ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย พลั�ว จอบ เสียม ตลับ
เมตร เทปวัด เครื�องชั�ง และอื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ, การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น (5330600) 

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 40,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ที�มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ�นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น เช่น ฟิล์ม 
วัสดุและอุปกรณ์บันทึกเสียง/ภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหว กระดาษโปสเตอร์ 
พู่กันและสี รูปสี/ขาวดํา/เนกาทีฟที�ได้จากการล้าง/อัด/ขยายจากฟิล์มหรือ
อุปกรณ์บันทึกภาพอื�น ๆ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบเครื�องมือบันทึกเสียง/
ภาพ/ภาพเคลื�อนไหว   แบตเตอรี�  และอื�น ๆ  ฯลฯ,  การประกอบ  
ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ,   การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ , ค่าใช้จ่ายที�
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง 
เป็นต้น (5331100) 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุและ อุปกรณ์การเกษตรในงานของเทศบาล ที�มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น เช่น 
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์   ปุ๋ย  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ 
รวมถึง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการเกษตร  เช่น  การเพาะ
ชําและขยายพันธุ์พืช  การรดนํ�าและบํารุงรักษาต้นไม้  การกําจัดวัชพืช
และตัดแต่งต้นไม้ การขุดไถพรวนดิน ความปลอดภัยทางการเกษตร และ
อื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ,   การจัดหา
สิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ,   ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น รวมถึง ค่าวัสดุการเกษตร ตามโครงการ
จ้างเหมาพนักงานจ้างทั�วไป (รายวัน) ปฏิบัติงานบํารุงรักษางานทางบก 
ทางนํ�า และที�สาธารณะ (5331000) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ที�มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น เช่น แผ่น/จาน/เทป/อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึกเครื�องพิมพ์อิงค์เจ็ท/เลเซอร์ แผ่นกรองแสง 
อุปกรณ์หน่วยความจําภายใน เมาส์ คีบอร์ด เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูล 
และอื�น ๆ ฯลฯ, การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ,    การ
จัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ,    ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น รวมถึง รายจ่ายเพื�อจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที�มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
(5331400) 

วัสดุอื�น 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

ค่าจัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล 9,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื�อง 
-โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน  ดังนี�
  1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact digital camera)
  2) ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล กําหนดเป็นความละเอียดที�เซ็นเซอร์
ภาพ (Image sensor)
  3) มีระบบแฟลชในตัว
  4) สามารถถอดเปลี�ยนสื�อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื�อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื�อต้องการเปลี�ยน
  5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื�องคอมพิวเตอร์ได้
  6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-เหตุผลในการจัดซื�อ สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองช่าง 
เทศบาลตําบลขัวมุง
-ตั�งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนมีนาคม 2560 
(5410700) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 89 ส่วนที� 4 ข้อ 17)

ค่าครุภัณฑ์ 23,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุอื�น ๆ    ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง  หมดไป หรือเปลี�ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั�น, การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ, การจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ,   ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น (5332000) 

งบลงทุน 4,098,500 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ�งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง (5411800) 

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 4,075,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื�อง 
-โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน  ดังนี�
  1) เป็นเครื�องตัดหญ้าแบบสะพายพร้อมใบมีด
  2) เครื�องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-เหตุผลในการจัดซื�อ สําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองช่าง 
เทศบาลตําบลขัวมุง
-ตั�งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนมีนาคม 2560 
(5410900) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 89 ส่วนที� 4 ข้อ 18)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื�อเครื�องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 70,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง รวมถึงงาน
จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษา ในงานอาคาร งาน
ทาง งานชลประทาน งานไฟฟ้าและแสงสว่าง และงานอื�น ๆ ที�พิจารณา
แล้วเข้าข่ายเป็นที�ดินและสิ�งก่อสร้างสาธารณะ  (5421100) 

-เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมดังต่อไปนี�
1) อาคารสํานักงานพร้อมห้องประชุม ชนิดโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั�น มีพื�นที�ใช้สอยทั�งหมดไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขัวมุง เลขที� อค.01/61 
2) รั�วกั�นอาณาเขตสํานักงาน ชนิดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผนัง
บล็อกคอนกรีต ยาวทั�งหมดประมาณ 55.50 เมตร สูงเฉลี�ยประมาณ 
2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขัวมุง เลขที� อค.02/61 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที� สํานักงานเทศบาลตําบลขัว
มุง หมู่ 6 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (5420800) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลงครั�ง
ที� 1/2560 หน้า 9 ข้อ 1, 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั�งยืน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลขัวมุงพร้อมห้อง

  �  � �
4,000,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื�อให้ได้มาสิ�งก่อสร้าง โดยสิ�งก่อสร้างนั�น
เป็นอาคารหรือการดําเนินการที�อยู่ในข่ายของการควบคุมอาคาร ตาม 
พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ�งอยู่นอกเหนือลักษณะงานที�บุคลากร
ใน กองช่าง เทศบาลตําบลขัวมุง จะสามารถดําเนินการได้  (5421200) 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
� ใ ไ � �ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

� ใ ไ � �
5,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

งบดําเนินงาน 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย 5,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 5,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 1,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการทําสิ�งของต่าง ๆ หรืองานที�มี
ลักษณะเดียวกันซึ�งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ�งก่อสร้าง ได้แก่ การดําเนินการบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย สิ�งปฏิกูล และขยะที�เป็นอันตราย และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
(5320100) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 72 ส่วนที� 4 ข้อ ข้อ 
17)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั�งยืน)

โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกําลังกายและมวลชน  (แชล 5,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนออกกําลังกายและเล่นกีฬามากขึ�น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ 
ลูกเปตอง เป็นต้น เพื�อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้นําไปใช้ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559   (5320300)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 16 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 159,000 บาท
งบดําเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีปี�ใหม่เมืองดําหัวนายอําเภอสารภี 5,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดขบวนแห่เครื�องสักการะดํา
หัว เช่น หมากสุ่มหมากเบ็ง วัสดุเครื�องสักการะดําหัวต่าง ๆ เป็นต้น โดย
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  (320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 8 ส่วนที� 4 ข้อ 4)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาผู้สูงอายุ  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมสืบสานประเพณีดําหัวผู้สูงอายุ  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร/คู่มือ/หนังสือหรืออื�นๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที� ค่าเครื�องสักการะดําหัว เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  (320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 8 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2 
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง) 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 15,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯเป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  
(5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 8 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 2 
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 14,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
 1) อุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอสารภี  ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีปีใหม่เมือง จํานวน  4,000  บาทเพื�อจ่ายให้ที�ทําการ
ปกครองอําเภอสารภี เป็นค่าจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2559(5610200) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)
  2) อุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอสารภี  ตามโครงการจัดขบวนแห่
รถบุปผชาติ  จํานวน  10,000  บาท   เพื�อจ่ายให้ที�ทําการปกครอง
อําเภอสารภี เป็นค่าจัดขบวนแห่รถ บุปผชาติของอําเภอสารภี  เพื�อ
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ตามประเพณี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610200) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 77 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

งบเงินอุดหนุน 39,000 บาท
เงินอุดหนุน 39,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณียี�เป็ง 50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี�เป็ง เช่น กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ การจัดการประกวดต่างๆฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 8 ส่วนที� 4 ข้อ 3)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 25,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
  �   โ  1) อุดหนุนวัดป่าเดื�อตามโครงการปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา จํานวน
5,000 บาท เพื�อจ่ายให้หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (วัดป่าเดื�อ)
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื�องในวันมาฆบูชา
ให้แก่ประชาชนทั�งตําบลและผู้สนใจทั�วไปเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610400)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 78 ส่วนที� 4 ข้อ 9)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศษสตร์ที� 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 10,000 บาท

  2) อุดหนุนวัดป่าเดื�อตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบลขัวมุง 
จํานวน  20,000  บาท เพื�อจ่ายให้วัดป่าเดื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เทศนา หรืออบรม (ธรรมสัญจร) เพื�อส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมให้แก่ประชาชนในตําบลขัวมุงและอําเภอสารภี ตลอดจน
ผู้สนใจทั�วไปเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 (5610400) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 78 ส่วนที� 4 ข้อ 8)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจศูนย์ บริการและถ่ายทอด
โ โ

5,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขัวมุง  
วัตถุประสงค์เพื�อให้เกษตรได้รับการบริการขั�นพื�นฐาน  ข้อมูลข่าวสาร  
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นแหล่งความรู้
ด้านวิชาการ  โดยการให้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบล  เป็นต้น  โดยการขึ�นทะเบียนเกษตรกร  อบรม  จัดทําเอกสารให้
ความรู้  มีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2557 (5320300)  
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 18 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั�งยืน)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
    �

5,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   วัตถุประสงค์เพื�อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทําการเกษตรแบบ
อินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมีทั�งในการเพาะปลูกและบริโภค  เพื�อลด
ต้นทุนในการทําการเกษตร  เป็นต้น  โดยการอบรม  มีค่าใช้จ่ายเช่น  
ค่าป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุประกอบการอบรม  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  ด่วนที�สุด  ที�  มท  
0891.4/ว 1659  ลงวันที�  24  สิงหาคม  2553  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น  พ.ศ.2557  (5320300) 
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 18 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั�งยืน)



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 13,698,220 บาท

งบกลาง 13,698,220 บาท

ชําระดอกเบี�ย สัญญา  170/90/2560 จํานวนเงิน 36,000  บาท 
(5110200)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 บาท

ชําระเงินต้น สัญญา  170/90/2560 จํานวนเงิน 104,000  บาท 
(5110100)

ค่าชําระดอกเบี�ย 36,000 บาท

งบกลาง 13,698,220 บาท
ค่าชําระหนี�เงินต้น 104,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2553 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
ด่วนที�สุด ที� มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที� 23 มิถุนายน 2560 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (51108000)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 16 ส่วนที� 4 ข้อ 2)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2552 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วน
ที�สุด ที� มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที� 23 มิถุนายน 2560 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (5110700)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 16 ส่วนที� 4 ข้อ 1)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

เบี�ยยังชีพคนพิการ 2,160,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ
ผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลทั�งหมด  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนที�สุด  
ที�  มท 0809.5/ว 9  ลงวันที�  22  มกราคม  2557  และ  พรบ.
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  (5110300)  

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,940,800 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื�อช่วยเหลือแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น  เงินช่วยเหลือบําเหน็จตกทอด  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น  ที�  มท  0808.5/ว 29  ลงวันที�  12  
กรกฎาคม  พ.ศ.2560  ให้เทศบาลตั�งจ่ายในอัตราร้อยละ  2  ของ
รายได้  โดยไม่รวมจากพันธบัตร  เงินกู ้ เงินที�มีผู้อุทิศให้  และเงิน
อุดหนุนทุกชนิด  (5120100)

เพื�อจ่ายเป็น
  1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  125,000  บาท เพื�อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที�คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
(เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที�ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพื�อใช้ในการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในท้องถิ�น ฯลฯ  (5111100)
    2) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  
29,800  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.2556  หมวดที�  3  ข้อ  16  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายจ่ายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ�นเกี�ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.
2555  (5111100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 396,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ�งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย  
วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที�มีความจําเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากที�งบประมาณตั�งจ่ายไว้ หรือเพื�อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก  ที�  มท  0313.4/ว 667  ลงวันที�  12  มีนาคม  2545  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก  ที�  มท  0808.2/ว 1672  ลง
วันที�  27  มิถุนายน  2557  หรือกรณีที�มีหนังสือสั�งการให้เบิกจ่ายจาก
เงินประเภทนี�  (5111000)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 154,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์  ที�แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูก
ทอดทิ�งขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี�ยงตนเองได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  พ.ศ.2549  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที� 
20 มิถุนายน 2560 ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท/
เดือน รวมถึงระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  (5110900)
(แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 16 ส่วนที� 4 ข้อ 3)
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที� 
2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี�ยนแปลง)

สํารองจ่าย 740,620 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงานทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

66,000

ค่าชําระหนี�เงินต้น 104,000 104,000

36,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 154,800 154,800

ค่าชําระดอกเบี�ย 36,000

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

396,000

สํารองจ่าย 740,620 740,620

100,000

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,940,800 9,940,800

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
ํ ้ ่ ้ ิ�  

396,000

2,160,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง )

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
/

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
์ ป ่ ้ ิ�

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�
ป ึ ี 

งบกลาง งบกลาง

เบี�ยยังชีพคนพิการ 2,160,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 120,000 120,000

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

1,784,880

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 90,000 90,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,000 1,128,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,000 140,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320 244,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 228,000 330,000

205,840

เงินเดือนพนักงาน 901,000 4,340,400 6,654,800

30,000 45,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 224,400 312,400

83,000 114,900

ค่าเบี�ยประชุม 5,000 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
ป็ ป โ ์ ่ ์

15,000

15,000 28,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 1,460,000 215,000 2,487,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 5,000
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10,000

80,000

5,000

5,000

10,000

10,000

8,000

15,000

50,000

361,200

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและ
ิ ี

20,000 120,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
ี�ไ ่ ้ ั

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับดอกไม้  พวง
  ป ั ่

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ�ม
ป ิ ิ ใ ั ็ ี

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ั ํ ั

10,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
ิ ไ

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ั ํ ิ

5,000

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก
่ ิ

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
่ โ ิ ์ ิ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ใ ั     

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
 ใ ั

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ใ ั

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ใ ั   

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณี
ี

15,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 8,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
่ ใ ้ ่ ใ ิ

361,200

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ั ี ิ ้

50,000

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  
ั

10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน
ป ีปี�ใ ่ ื ํ ั

5,000

โครงการจัดการการเลือกตั�ง 5,000 5,000

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 
ั

5,000 10,000 25,000

โครงการดูแลระบบเสียงไร้สาย
ี

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา 5,000 5,000

โครงการเทศบาลตําบลพบ
ป

50,000 50,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป้ ั ิ

17,000 17,000

โครงการป้องกันและควบคุม
โ ิ ั ้

10,000

โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญ
ิ

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
ั ิ ใ ่

10,000

โครงการป้องกันและต่อต้านยา
ิ

5,000 5,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
่ ่ ้ ํ

5,000 5,000

งบดําเนินงาน
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10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

50,000

5,000

10,000

10,000

5,000

5,000 5,000

5,000

10,000

10,000

1,000

504,100

4,000

10,000

4,000

12,000

6,000

10,000

6,000

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ป ้ป ั

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
โ ไ ้ ื

10,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ใ ั ี�

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ํ ิ ิ

10,000

โครงการส่งเสริมธรรมภิบาล
ี� ั ิ

4,200 4,200

โครงการส่งเสริมการสร้าง
้ ํ ั

5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
้ ป

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ั ี ิ ็

5,000 5,000

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ใ ้ไ ปั

5,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ั ั ใ

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 60,000 85,000

โครงการสืบสานประเพณียี�เป็ง 50,000

10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000 22,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื�องแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 40,000 200,000

วัสดุเครื�องดับเพลิง

240,000

วัสดุกีฬา 5,000

45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 5,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 6,000

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 504,100

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 5,000 29,000

วัสดุอื�น 5,000 5,000 14,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 108,000 138,000

180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

28,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 5,000 11,000

ค่าบริการสื�อสารและ
โ

16,000

ค่าไฟฟ้า 170,000

76,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000
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25,000

14,000 924,000

10,000 164,000 35,000 4,205,320 742,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื�อเครื�องตัดหญ้าแบบข้อ

็
9,500 9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ั ์

5,000

ค่าจัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�งระบบ
ิ ิ

9,000 9,000

5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ํ ั ํ ั

4,000,000 4,000,000
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
้ ั

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดิน
ิ� ่ ้

70,000

งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น

70,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที�
่ ใ ้ ่  ิ ิ ื

5,000 5,000

10,000 948,000

รวม 13,698,220 7,085,500 10,359,960 36,300,000

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
่ ้ ิ�

30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็น
ป โ ์

25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ





เทศบาลตําบลขัวมุง

เขต/อําเภอ สารภี    จังหวัดเชียงใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

107/1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ขัวมุง
  เขต/อําเภอ สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140

พืนที 10.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,523 คน

ชาย 2,648 คน

หญิง 2,875 คน

ข้อมูล ณ วันที 1 สิงหาคม 2560
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