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จ านวน 431,549.75
จ านวน 411,529.00

จ านวน 194,712.46
จ านวน -

จ านวน 17,904.00
จ านวน -

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ 
รวม - บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ รวม - บาท

(1) รายรับจริง จ านวน 16,516,004.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

  บาท

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ณ  วันที ่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.2557  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 17,950,088.87 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   บาท
หมวดรายได้จากทุน   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

  บาท

หมวดภาษีอากร   บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน - บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2557 ณ วันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ.2557

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

              บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลขัวมุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลขัวมุงอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลขัวมุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลขวัมงุ

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 4,619,770.42 บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,039,738.72 บาท



จ านวน 10,331,430.58
จ านวน 5,128,879.00

จ านวน 746,132.00
จ านวน 5,829,748.00
จ านวน 4,003,361.88
จ านวน 469,079.96
จ านวน -
จ านวน 1,414,000.00

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
17,476,703.00  บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 583,415.94 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน - บาท

  บาท
งบด าเนินงาน   บาท
งบลงทุน   บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 16,797,153.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   บาท

งบรายจ่ายอื่น   บาท
งบเงินอุดหนุน   บาท

งบบุคลากร
  บาท

หมวดภาษีจัดสรร   บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 12,462,321.84 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง



รายรับจริง
ปี  2556

420,141.50

465,855.35

244,157.52

109,005.00

1,239,159.37

15,368,674.98

15,368,674.98

5,049,799.00

5,049,799.00

21,657,633.35

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ 2558

เทศบาลต าบลขวัมุง
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

2.1 รายรับ

รายรับ
ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558
รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 415,000.00 457,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

452,600.00 492,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 258,000.00 245,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 112,000.00 105,500.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 1,237,600.00 1,300,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,160,000.00 16,400,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

15,160,000.00 16,400,000.00

รวม 22,198,000.00 24,000,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 5,800,400.00 6,300,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

5,800,400.00 6,300,000.00



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558

1,026,148.00 1,249,442.00 930,970.00

6,715,675.00 7,493,480.00 8,753,576.00

5,721,169.75 8,293,780.00 8,393,486.00

606,147.76 2,225,000.00 2,279,930.00

งบเงินอุดหนุน 1,860,380.50 2,936,310.00 3,642,038.00

15,929,521.01 22,198,012.00 24,000,000.00

15,929,521.01 22,198,012.00 24,000,000.00

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ 2558
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8   ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม ่

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐,690,385 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๐๐,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 3,010,605 
     แผนงานสาธารณสุข 315,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 7,309,040 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,094,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง 930,970 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๒4,000,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลขัวมุง 

อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 6,047,016 1,222,140 7,269,156 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,422,376 1,222,140 4,644,516 
งบด าเนินงาน 2,636,000 331,169 2,967,169 
     ค่าตอบแทน 481,000 86,030 567,030 
     ค่าใช้สอย 1,330,000 150,139 1,480,139 
     ค่าวัสดุ 525,000 65,000 590,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 300,000 30,000 330,000 
งบลงทุน 178,199 14,861 193,060 
     ค่าครุภัณฑ์ 178,199 14,861 193,060 
งบเงินอุดหนุน 261,000 0 261,000 
     เงินอุดหนุน 261,000 0 261,000 

รวม 9,122,215 1,568,170 10,690,385 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน 

งบ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

 
งบด าเนินงาน 600,000 ๖๐๐,๐๐๐ 
     ค่าใช้สอย 600,000 ๖๐๐,๐๐๐ 

รวม 600,000 ๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลขัวมุง 

อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานการศึกษา 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 598,320 0 598,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 598,320 0 598,320 
งบด าเนินงาน 463,297 1,096,020 1,559,317 
     ค่าตอบแทน 72,600 0 72,600 
     ค่าใช้สอย 256,222 664,400 920,622 
     ค่าวัสดุ 115,875 431,620 547,495 
     ค่าสาธารณูปโภค 18,600 0 18,600 
งบลงทุน 36,968 0 36,968 
     ค่าครุภัณฑ์ 36,968 0 36,968 
งบเงินอุดหนุน 0 816,000 816,000 
     เงินอุดหนุน 0 816,000 816,000 

รวม 1,098,585 1,912,020 3,010,605 

 

แผนงานสาธารณสุข 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
รวม 

งบด าเนินงาน 165,000 165,000 
     ค่าใช้สอย 165,000 165,000 
งบเงินอุดหนุน 150,000 150,000 
     เงินอุดหนุน 150,000 150,000 

รวม 315,000 315,000 

 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลขัวมุง 

อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 886,100 0 886,100 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 886,100 0 886,100 
งบด าเนินงาน 1,055,000 1,250,000 2,305,000 
     ค่าตอบแทน 105,000 0 105,000 
     ค่าใช้สอย 600,000 1,250,000 1,850,000 
     ค่าวัสดุ 345,000 0 345,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
งบลงทุน 2,049,902 0 2,049,902 
     ค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 6,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,043,902 0 2,043,902 
งบเงินอุดหนุน 2,068,038 0 2,068,038 
     เงินอุดหนุน 2,068,038 0 2,068,038 

รวม 6,059,040 1,250,000 7,309,040 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งาน 

งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม 

งบด าเนินงาน 345,000 402,000 747,000 
     ค่าใช้สอย 345,000 402,000 747,000 
งบเงินอุดหนุน 50,000 297,000 347,000 
     เงินอุดหนุน 50,000 297,000 347,000 

รวม 395,000 699,000 1,094,000 

 

 

 

 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลขัวมุง 

อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานการเกษตร 
งาน 

งบ 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบด าเนินงาน 50,000 50,000 
     ค่าใช้สอย 50,000 50,000 

รวม 50,000 50,000 
 
 

แผนงานงบกลาง 
งาน 

งบ 
งบกลาง รวม 

งบกลาง 930,970 930,970 
     งบกลาง 930,970 930,970 

รวม 930,970 930,970 
 
 
 



 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี     จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕  จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลขัวมุง  และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 

บาท 
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  24,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,690,385 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 3,010,605 
     แผนงานสาธารณสุข 315,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 7,309,040 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,094,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง 930,970 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 24,000,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่..…………..เดือน………………………………………..พ.ศ.๒๕๕7 
 
      (ลงนาม)………………………………………………… 
                                                                            ( นายสะอาด      อินจันต๊ะ ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุง 
 
                               เหน็ชอบ 
 
 (ลงนาม)............................................................................ 
               (                                            ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 







ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

    242,243.00      219,192.00 211,031.00 210,000 %
    255,333.40      178,366.30 182,960.50 180,000 %
      16,058.00        17,971.00 26,150.00 25,000 %
    513,634.00     415,529.30 420,141.50 415,000

        1,263.75          1,086.40 53.35 2,000 %
      19,735.00          4,784.00 4,452.00 10,000 %

           790.00             810.00 640.00 1,000 %
           730.00             940.00 1,330.00 2,000 %
    249,940.00      368,260.00 410,020.00 400,000 %
      16,918.00          2,400.00 1,600.00 6,000 %

0.00 0.00 13,340.00 0 %

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลขัวมุง
อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%) ปี 2558

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00
     ภาษีป้าย 48.00

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 14.29

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 25.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าปรับการผิดสัญญา 100.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา 0.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย

1,000
         20,000
       420,000

2,000
1,000

5.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 233.33

10,000
2,500

       457,000
37,000

       180,000
       240,000



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

      11,770.00          3,280.00 24,520.00 20,000 %

 0.00  0.00 400.00 0 %

           950.00          1,030.00 900.00 1,000 %

 0.00  0.00 5,600.00 5,600 %

        1,530.00          1,200.00 950.00 5,000 %
 0.00  0.00 2,050.00 0 %

    303,626.75     383,120.40 465,855.35 452,600

    147,542.48      255,274.05 240,069.99 250,000 %
 0.00          1,709.60 4,087.53 8,000 %

    147,542.48     256,983.65 244,157.52 258,000

    115,800.00          1,600.00 95,400.00 80,000 %
        1,040.00             196.00 1,089.00 2,000 %
             70.00  0.00 12,516.00 30,000 %
    116,910.00         1,796.00 109,005.00 112,000

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร -25.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 80.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 40.00
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ
สถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 
200 ตารางเมตร

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน -10.71

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -80.00

100.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     ดอกเบีย้ -4.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าขายแบบแปลน -37.50

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ -37.50
รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 105,500
54,000

1,500
50,000

       245,000
5,000

       240,000

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

       492,500
0

1,000

           5,000

1,000

1,000

         28,000

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%) ปี 2558



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

   5,023,364.76     5,572,414.88 7,913,376.10 7,500,000 %
   1,927,505.49     2,236,817.58 2,406,993.96 2,300,000 %
    316,975.04      240,271.12 271,918.16 250,000 %
    831,439.29      910,664.87 923,640.77 1,000,000 %
   2,003,711.59     1,636,535.71 2,019,317.18 2,000,000 %
      64,239.49        19,679.36 29,827.91 30,000 %
      45,593.81        75,268.52 83,278.90 80,000 %

   1,731,946.00     1,983,612.00 1,720,322.00 2,000,000 %
  11,944,775.47   12,675,264.04 15,368,674.98 15,160,000

   4,674,117.00     4,881,458.00 5,049,799.00 5,800,400 %
   4,674,117.00    4,881,458.00 5,049,799.00 5,800,400
  17,700,599.10  18,614,151.39 21,657,633.35 22,198,000

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 8.70

หมวดภาษีจัดสรร
ยอดตา่ง (%)

     ภาษีสรรพสามิต 5.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 10.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 12.00
     ภาษีสุรา 13.70

รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีดิ่น 0.00

รวมทุกหมวด

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 8.61

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
24,000,000

6,300,000
6,300,000

16,400,000
2,000,000

100,000
33,000

2,100,000
1,137,000

280,000
2,500,000
8,250,000

ปี 2558
รายรับจริง ประมาณการ









รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลขวัมุง
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

          ประมาณการต้ังรับไว้ โดยถือเฉล่ียทีไ่ด้รับจริง  ณ 
30 มิถุนายน 2557 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพ่ือการโฆษณา

1,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,500 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 เป็น
เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 10,000 บาท

ภาษีป้าย 37,000 บาท

          ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี
ประกอบกับทีรั่บจริงในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่30 
มิถุนายน 2557 เป็นเกณฑ์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 492,500 บาท

          ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 
ประกอบกับทีรั่บจริงในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่30 
มิถุนายน 2557 เป็นเกณฑ์

ภาษีบ ารุงท้องที่ 180,000 บาท

          ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี
ประกอบกับทีรั่บจริงในปีงบประมาณ 2556 ณ วันที ่30 
กันยายน 2556 เป็นเกณฑ์

หมวดภาษีอากร 457,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 240,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้    24,000,000  บาท    แยกเป็น



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าปรับการผิดสัญญา 1,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตราย
ตอ่สุขภาพ

28,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 20,000 บาท

          ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 13,000 บาท
      ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 เป็น
เกณฑ์
2. ค่าธรรมเนียมตอ่อายุกิจการประเภทที ่3  จ านวน 
2,000 บาท
      ประมาณการต้ังรับไว้โดยถือเฉล่ียทีไ่ด้รับจริง ณ 30  
มิถุนายน 2557 เป็นเกณฑ์
3. ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ จ านวน 2,000 บาท
      ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์
4. ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใชน้้ าบาดาล จ านวน 
3,000 บาท 
      ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 เป็น
เกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 2,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมลูฝอย 420,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 54,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน 50,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

รายไดจ้ากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 5,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้ โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 245,000 บาท
ดอกเบีย้ 240,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 1,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนทีใ่ด ซ่ึงมพ้ืีนทีเ่กิน 200 
ตารางเมตร

1,000 บาท

          ประมาณการต้ังรับไว้โดยอาศัยการรับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเกณฑ์

          ประมาณการน้อยกว่าทีไ่ด้รับจริงในปีงบประมาณ 
2556

          ประมาณการใกล้เคียงกับทีไ่ด้รับจริงในปีงบประมาณ
 2556

          ประมาณการเพิม่ขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,500



รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ

2,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000

1,137,000

ภาษีสรรพสามติ 2,100,000 บาท

บาท

ค่าภาคหลวงแร่ 33,000 บาท

2,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 280,000 บาท

ภาษีสุรา บาท

หมวดภาษีจัดสรร 16,400,000 บาท
ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,250,000

ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการต้ังรับไว้ โดยถือเฉล่ียทีไ่ด้รับจริงใน
ปีงบประมาณ 2556 และถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย และหลักเกณฑ์การจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2557 โดยถือเฉล่ียที่
ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2556



รวม
จ านวน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

6,300,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,300,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากงบ
รัฐบาลได้เพิม่ขึ้นตามจ านวนภาษี และเพิม่ขึ้นตามแนว
ทางการด าเนินการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558 ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.3/ว 1208 ลงวันที ่18 กรกฏาคม 2557
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ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

457,200 579,600 695,520 695,520 %

91,200 120,000 120,000 120,000 %

91,200 120,000 120,000 120,000 %

132,360 165,600 198,720 198,720 %

996,420 1,242,000 1,490,400 1,490,400 %

1,768,380 2,227,200 2,624,640 2,624,640

892,305 1,001,192 1,089,420 1,182,660 %

117,524 135,402 154,898 173,640 %เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน -32.83 116,640

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 69.52 2,004,840

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 0 1,490,400

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640

เงินคําตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0 120,000

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสํวนต าบล

0 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 695,520

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 0 120,000

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2558

เทศบาลต าบลขัวมุง
อ าเภอสารภ ี   จังหวัดเชียงใหม่



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

42,000 42,000 42,000 105,000 %

400,610 528,428 658,440 776,860 %

117,690 324,572 426,960 481,180 %

0 0 0 39,400 %

1,570,129 2,031,594 2,371,718 2,758,740

3,338,509 4,258,794 4,996,358 5,383,380

736,350 0 946,149 590,000 %

14,437.5 11,500 12,250 30,000 %

0 0 2,940 20,000 %

52,650 47,400 41,400 30,000 %

22,964 10,556 21,112 25,000 %

99,243.25 74,330 119,724 47,600 %

925,644.75 143,786 1,143,575 742,600

361,818.79 160,486 135,166.24 470,000 %

55,438 28,752 22,605 50,000 %

เงินประจ าต าแหนํง 3.81 109,000

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 20 60,000

ค่าใช้สอย

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 0 470,000

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -100 0

รวมค่าตอบแทน 481,000

คําเชําบา๎น 320 126,000

เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร 0 25,000

คําเบี้ยประชุม 0 30,000

คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

-52.54 280,000

รวมงบบคุลากร 6,047,016

งบด าเนินงาน

เงินอื่น ๆ -100 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,422,376

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง -3.6 748,856

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง -7.93 443,040

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 20,000 %

50,302 22,384 25,191 200,000 %

0 185,000 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 300,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 140,000 %

0 0 0 0 %

0 0 191,002 250,000 %

21,780 680 0 0 %

0 0 0 10,000 %

4,090 0 0 0 %

0 19,905 23,950 70,000 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

โครงการเทศบาลต าบลขัวมุงพบประชาชน -42.86 40,000

โครงการจัดเวท ีสาน เสวนาในการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฎรูิป

-100 0

โครงการท าบญุอาคารเทศบาลต าบลขัวมุง  ประจ าปี
งบประมาณ  2554

0 0

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน -100 0

โครงการจัดเก็บและบนัทกึข๎อมูลความจ าเปน็พื้นฐาน 
(จปฐ.)

0 0

คําลงทะเบยีนการฝึกอบรม สัมมนา -100 0

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 100 50,000

คําใช๎จํายส าหรับการเลือกต้ังของอปท. -100 0

คําลงทะเบยีนการฝึกอบรม สัมมนา 100 140,000

คําใช๎จํายในการฝึกอบรม สัมมนา ทศันศึกษาดูงาน 0 0

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา 100 100,000

คําใช๎จํายเกี่ยวกับดอกไม๎ พวงมาลา และพานประดับ
พุํมดอกไม๎

0 20,000

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 200,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

191,036 0 0 0 %

0 3,280 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 17,300 20,000 %

15,390 14,830 27,680 30,000 %

0 0 0 10,000 %

0 15,000 0 0 %

0 39,945 0 0 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 15,000 %

9,537.5 0 0 0 %

0 15,000 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ  
การประชุมประชาคม

0 0

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 100 30,000

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และ
การประชุมประชาคม

0 0

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างขวญัก าลังใจ
แกํนักกีฬาต าบลขัวมุง

0 0

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนศูนย์ชํวยเหลือสังคม 
(OSCC) การพฒันาคุณภาพชีวติของเด็ก สตรี ผ๎ูสูงอายุ
 คนพกิารและผ๎ูด๎อยโอกาส

0 10,000

โครงการพฒันาบทบาทสตรี 0 10,000

โครงการพธิเีปดิสวนสุขภาพ  Fitness  Park  เฉลิม
พระเกียรติ  84  พรรษา  เทศบาลต าบลขัวมุง

0 0

โครงการปอ้งกันและแก๎ไขปญัหายาเสพติด 0 20,000

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลส าคัญ

0 30,000

โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 0 0

โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญแหงํชาติ -100 0

โครงการเทศบาลต าบลขัวมุงพบประชาชน  ประจ าปี
งบประมาณ  2554

0 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 12,440 0 %

0 0 0 0 %

29,687.85 29,994 1,290 30,000 %

739,080.14 535,256 456,624.24 1,645,000

79,397.5 82,652 131,595 90,000 %

2,568 0 7,164.4 20,000 %

19,170.07 26,497.43 21,326.34 30,000 %

92,660.5 0 0 7,000 %

0 10,100 6,800 15,000 %

154,965 179,235 178,375 250,000 %

1,675 7,440 7,236 10,000 %

14,850 0 0 3,000 %

0 500 0 20,000 %

38,280 49,970 47,400 60,000 %

0 600 1,500 10,000 %

6,301 2,300 1,100 10,000 %

409,867.07 359,294.43 402,496.74 525,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รวมค่าวัสดุ 525,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 100 20,000

วสัดุอื่น 0 10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 20,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ -16.67 50,000

0 15,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 0 250,000

วสัดุการเกษตร 0 3,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000

วสัดุงานบา๎นงานครัว 0 30,000

วสัดุกํอสร๎าง 142.86 17,000

วสัดุยานพาหนะและขนสํง

วสัดุส านักงาน -11.11 80,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,330,000

ค่าวัสดุ

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความปรองดอง
และสมานฉันทข์องคนในชาติ

100 20,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 333.33 130,000

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ
การประชุมประชาคม

0 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

119,210.76 114,102.48 143,773.05 150,000 %

0 0 12,632 15,000 %

71,020.12 79,195.63 74,640.61 100,000 %

10,517 14,265 14,726 15,000 %

16,340 12,840 12,840 20,000 %

217,087.88 220,403.11 258,611.66 300,000

2,291,679.84 1,258,739.54 2,261,307.64 3,212,600

0 0 0 0 %

0 0 17,600 0 %

0 0 5,400 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 75,000 %

0 0 22,000 0 %

0 24,000 0 0 %

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เคร่ืองตัดหญ๎าแบบสะพายหลัง 0 0

ครุภณัฑ์การเกษตร

คําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 0 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสํง

คําจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน -100 0

คําจัดซ้ือต๎ูข๎างเก็บเอกสาร จ านวน 1 ใบ 0 0

คําจัดซ้ือพดัลมไอน้ าเคล่ือนที่ จ านวน 5 ตัว 100 125,000

คําจัดซ้ือเก๎าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 100 6,199

คําจัดซ้ือชั้นเก็บแฟม้เอกสาร จ านวน 2 ชุด 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 2,636,000

งบลงทนุ

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 20,000

รวมค่าสาธารณปูโภค 300,000

คําบริการโทรศัพท์ 0 100,000

คําบริการไปรษณีย์ 0 15,000

คําไฟฟา้ 0 150,000

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 0 15,000

ค่าสาธารณปูโภค



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 29,000 0 %

0 0 0 27,900 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 224,000 0 %

80,165.5 48,478.8 96,824.76 100,000 %

80,165.5 72,478.8 394,824.76 202,900

80,165.5 72,478.8 394,824.76 202,900

0 0 20,000 20,000 %

20,000 27,000 13,000 23,000 %

0 0 0 200,000 %

250,000 200,000 203,000 3,000 %

270,000 227,000 236,000 246,000

270,000 227,000 236,000 246,000

ป ี2558

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมเงนิอุดหนุน 261,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 261,000

-21.74 18,000

เงินอุดหนุนเอกชน 5 210,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0 3,000

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 50 30,000

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

รวมงบลงทนุ 178,199

งบเงนิอุดหนุน

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -100 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 178,199

ครุภณัฑ์อื่น

คําจัดซ้ือเต๏นทผ๎์าใบ จ านวน 15 หลัง 0 0

คําจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๏ะ จ านวน 1 เคร่ือง 100 22,000

คําจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๎ตบุ๎ค จ านวน 1 เคร่ือง 100 25,000

คําจัดซ้ือกล๎องวดีิโอ จ านวน 1 ตัว -100 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คําจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 0 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ

ครุภณัฑ์กํอสร๎าง

ยอดต่าง (%)



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

5,980,354.34 5,817,012.34 7,888,490.4 9,044,880

440,848 526,090 594,939 719,160 %

40,315 48,225 86,070 90,480 %

0 0 0 61,017 %

115,030 138,180 143,700 153,780 %

13,380 12,750 30,910 26,220 %

609,573 725,245 855,619 1,050,657

609,573 725,245 855,619 1,050,657

0 0 2,400 5,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

7,757 9,679 9,679 15,000 %

44,246.75 32,410 99,891 20,000 %

52,003.75 42,089 111,970 50,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รวมค่าตอบแทน 86,030

เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร 100.2 30,030

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -100 0

คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

คําเชําบา๎น 100 36,000

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

100 10,000

รวมงบบคุลากร 1,222,140

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มตําง ๆ ของลูกจ๎างประจ า -27.46 19,020

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,222,140

เงินประจ าต าแหนํง -31.17 42,000

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 4.68 160,980

เงินเดือนพนักงาน 34.9 970,140

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน -66.84 30,000

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไป 9,122,215

งานบริหารงานคลัง



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

39,200 43,821.8 17,442.5 20,000 %

1,630 0 0 0 %

0 0 19,806 0 %

0 0 15,240 0 %

0 15,000 0 20,000 %

11,342 7,580 0 10,000 %

4,440 0 0 0 %

0 0 0 15,000 %

1,926 1,070 4,970 10,000 %

58,538 67,471.8 57,458.5 75,000

39,990.05 24,024.05 37,329.05 25,000 %

0 0 0 5,000 %

33,340 19,850 32,450 30,000 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

วสัดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร์

150,139

0 30,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 20 30,000

คําลงทะเบยีนการฝึกอบรม สัมมนา 300 60,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 10,000

รวมค่าใช้สอย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

200 30,000

คําใช๎จํายในการปรับขยายเวลาใหบ๎ริการประชาชน 0 0

2) คําใช๎จํายโครงการปรับขยายเวลาใหบ๎ริการประชาชน
0 0

คําใช๎จํายโครงการปรับขยายเวลาใหบ๎ริการประชาชน 0 20,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 0 0

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 50.7 30,139

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 0 0

ค่าใช้สอย



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

73,330.05 43,874.05 69,779.05 60,000

14,475 11,206 24,876 28,983 %

14,475 11,206 24,876 28,983

198,346.8 164,640.85 264,083.55 213,983

0 0 16,000 0 %

0 0 16,000 0

0 0 16,000 0

807,919.8 889,885.85 1,135,702.55 1,264,640

6,788,274.14 6,706,898.19 9,024,192.95 10,309,520

367,479 330,300 362,695 450,000 %

100 14,861

ประมาณการรายจ่ายจริง

331,169

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 0 450,000

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,690,385

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทนุ 14,861

รวมงานบริหารงานคลัง 1,568,170

รวมค่าครุภณัฑ์ 14,861

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

คําจัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ

งบลงทนุ

คําบริการไปรษณีย์ 3.51 30,000

รวมค่าสาธารณปูโภค 30,000

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าวัสดุ 65,000

ค่าสาธารณปูโภค



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 5,800 0 %

0 0 0 50,000 %

0 4,898 0 0 %

22,040 0 0 0 %

0 12,830 0 0 %

0 0 55,960 100,000 %

389,519 348,028 424,455 600,000

97,350 0 0 0 %

97,350 0 0 0

486,869 348,028 424,455 600,000

486,869 348,028 424,455 600,000

486,869 348,028 424,455 600,000

ป ี2558

คําใช๎จํายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.

0

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบด าเนินงาน 600,000

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั 600,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0

รวมค่าวัสดุ 0

100,000

รวมค่าใช้สอย 600,000

ค่าวัสดุ

0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 0

คําใช๎จํายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 0 50,000

คําใช๎จํายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ตาม
โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ อปพร. เทศบาลขัวมุง

0 0

1) คําใช๎จํายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลขัวมุง

0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

139,800 159,916 169,260 276,640 %

5,940 15,300 17,568 17,160 %

0 0 0 20,936 %

38,680 122,820 119,447 128,160 %

12,120 71,220 81,868 165,840 %

196,540 369,256 388,143 608,736

196,540 369,256 388,143 608,736

0 0 0 5,339 %

23,400 27,900 28,800 32,400 %

460 0 2,194 5,661 %

23,860 27,900 30,994 43,400

150,752 129,067 94,857 124,900 %

0 0 10,214 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0

9,000

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 24.28 155,222

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่นๆ

-100 0

รวมค่าตอบแทน 72,600

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 68.57

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คําเชําบา๎น 96.3 63,600

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 598,320

รวมงบบคุลากร 598,320

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง -50 64,080

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง -30.1 115,920

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 119.58 37,680

เงินประจ าต าแหนํง -100 0

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 37.59 380,640



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 30,000 %

22,682 5,924 0 0 %

0 0 0 81,856 %

0 5,700 9,165 20,000 %

173,434 140,691 114,236 256,756

23,130 10,885 2,500 24,064 %

1,985.92 0 0 9,000 %

19,888 9,495 9,908 20,000 %

0 0 0 3,000 %

993 1,000 1,000 1,000 %

4,995 5,000 5,000 5,000 %

0 0 0 5,000 %

1,360 0 0 4,000 %

18,530 16,340 14,930 20,000 %

5,540 5,540 12,080 5,880 %

76,421.92 48,260 45,418 96,944

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 55

วสัดุอื่น -0.09 5,875

รวมค่าวัสดุ 115,875

วสัดุกีฬา 0 4,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 25 25,000

วสัดุการเกษตร 20 6,000

วสัดุเคร่ืองแตํงกาย 0 5,000

วสัดุกํอสร๎าง 66.67 5,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 9,000

วสัดุงานบา๎นงานครัว 0 20,000

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 45.45 35,000

31,000

รวมค่าใช้สอย 256,222

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

100 30,000

คําลงทะเบยีนการฝึกอบรม สัมมนา -51.13 40,000

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

-100 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

13,501.4 11,036.86 12,131.83 14,000 %

309.58 1,180.21 1,284 3,600 %

0 0 0 1,000 %

13,810.98 12,217.07 13,415.83 18,600

287,526.9 229,068.07 204,063.83 415,700

0 0 0 6,300 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 3,500 0 %

0 0 0 0 %

7,906 3,500 0 8,000 %

7,906 3,500 3,500 14,300

0 0 0 8,000 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

ค่าสาธารณปูโภค

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง -100 0

100 22,000

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คําจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 3 เคร่ือง 100 9,000

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -100 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 36,968

คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง 0 0

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน จ านวน 1 ชุด 100 5,968

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส านักงาน

คําจัดซ้ือชั้นเก็บแฟม้เอกสาร จ านวน 1 ชุด -100 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค 18,600

รวมงบด าเนินงาน 463,297

คําบริการโทรศัพท์ 0 3,600

คําบริการไปรษณีย์ 0 1,000

คําไฟฟา้ 0 14,000



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 8,000

7,906 3,500 3,500 22,300

491,972.9 601,824.07 595,706.83 1,046,736

0 153,400 153,000 162,000 %

0 0 101,553.5 0 %

0 0 9,318 0 %

0 0 256,741 0 %

8,600 0 0 20,000 %

97,745 94,911 0 130,000 %

0 15,000 0 0 %

0 0 0 8,000 %

0 1,000 0 0 %

143,470 0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งบด าเนินงาน

ป ี2558

คําใช๎จํายในโครงการขําวสารเพื่อน๎องหนู 0 0

คําใช๎จํายในโครงการจัดบริการรถรับ-สํง นักเรียน 0 0

คําใช๎จํายจัดการแขํงขันกีฬาพฒันาเด็กเล็ก 0 0

คําใช๎จํายในการพฒันาบคุลากร 0 8,000

คําใช๎จํายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต าบลขัวมงุ 0 20,000

คําใช๎จํายโครงการวนัเด็กแหงํชาติ 0 130,000

2) คําใช๎จํายโครงการพฒันาศักยภาพเยาวชนต าบลขัว
มุง

0 0

3) คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
บริหารสถานศึกษา

0 0

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

1) คําใช๎จํายโครงการวนัเด็กแหงํชาติ 0 0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 0 162,000

รวมงบลงทนุ 36,968

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,098,585

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 15,000 0 0 %

0 3,000 0 0 %

0 1,000 0 0 %

0 1,000 0 0 %

0 218,400 0 0 %

270,400 0 0 0 %

0 0 0 361,200 %

0 1,000 0 0 %

520,215 503,711 520,612.5 681,200

386,987.53 332,650 415,797.42 428,400 %

386,987.53 332,650 415,797.42 428,400

907,202.53 836,361 936,409.92 1,109,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

คําใช๎จํายในโครงการแมํอุ๎ยเลํานิทานปอ่หนานสอนแปง๋
ของเลํน

0

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 431,620

รวมงบด าเนินงาน 1,096,020

ค่าวัสดุ

คําอาหารเสริม (นม) 0.75 431,620

คําใช๎จํายในโครงการหนูน๎อยนักประดิษฐ์ 0 0

รวมค่าใช้สอย 664,400

คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0

คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลขัวมุง)

-4.65 344,400

0

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็ก 0 0

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมโภชนาการอาหารกลางวนั
0 0

0

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมการเรียนร๎ูถวายเทยีน
พรรษา

0 0

คําใช๎จํายในโครงการทศันศึกษาของเด็กเล็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลขัวมุง

0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

741,200 543,164 587,400 811,000 %

741,200 543,164 587,400 811,000

741,200 543,164 587,400 811,000

1,648,402.53 1,379,525 1,523,809.92 1,920,600

2,140,375.43 1,981,349.07 2,119,516.75 2,967,336

156,000 156,000 0 0 %

72,870 71,470 76,828 90,000 %

49,158.5 59,761 57,164 65,000 %

0 0 0 30,000 %
278,028.5 287,231 133,992 185,000

278,028.5 287,231 133,992 185,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมแผนงานการศึกษา

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 165,000

รวมงบด าเนินงาน 165,000

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา๎ 0 65,000

โครงการสํงเสริมการบริหารจ๎ดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน -66.67 10,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 0 90,000

ค่าใช้สอย

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 0 0

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

3,010,605

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน 816,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,912,020

เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.62 816,000

รวมเงนิอุดหนุน 816,000

เงนิอุดหนุน

ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 150,000 %

100,000 100,000 100,000 0 %

100,000 100,000 100,000 150,000

100,000 100,000 100,000 150,000

378,028.5 387,231 233,992 335,000

378,028.5 387,231 233,992 335,000

303,060 328,620 347,040 495,000 %

11,400 9,690 315 15,600 %

0 0 0 61,016 %

65,100 75,240 91,470 147,120 %

24,810 34,050 36,730 68,880 %

404,370 447,600 475,555 787,616

404,370 447,600 475,555 787,616

รายจ่ายจริง

ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร 886,100

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง -1.13 68,100

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 886,100

เงินประจ าต าแหนํง -31.17 42,000

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1.96 150,000

เงินเดือนพนักงาน 23.43 611,000

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน -3.85 15,000

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 315,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 315,000

รวมเงนิอุดหนุน 150,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 150,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 150,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0 0

เงนิอุดหนุน

ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

26,100 46,770 21,113 40,000 %

840 0 1,680 14,090 %

28,800 28,800 28,800 30,000 %

1,937 3,874 3,639 5,000 %

15,451 29,422 20,144 14,894 %

73,128 108,866 75,376 103,984

18,299 23,325 1,500 70,000 %

0 4,300 0 20,000 %

11,470 0 0 0 %

0 0 0 28,000 %

6,195 5,635 0 10,000 %

35,964 33,260 1,500 128,000

4,820 8,185 9,790 40,000 %

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

วสัดุส านักงาน 0 40,000

600,000

ค่าวัสดุ

คําลงทะเบยีนการฝึกอบรม สัมมนา -10.71 25,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 200 30,000

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 20,000

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรฯ

0 0

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 650 525,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

รวมค่าตอบแทน 105,000

ค่าใช้สอย

0 5,000

คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -100 0

คําตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ -0.64 14,000

คําเชําบา๎น 20 36,000

เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร

25 50,000



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

19,759.69 25,600.82 17,526.6 40,000 %

0 8,411 0 10,000 %

0 0 700 2,000 %

0 15,000 29,890 18,000 %

0 0 0 3,000 %

49,748 40,570 49,670 55,000 %

4,900 3,500 4,200 20,000 %

79,227.69 101,266.82 111,776.6 188,000

0 0 2,163 3,000 %

0 0 2,163 3,000

188,319.69 243,392.82 190,815.6 422,984

0 0 17,600 0 %

0 0 0 15,000 %

18,750 9,450 14,923 15,000 %

18,750 9,450 32,523 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วสัดุกํอสร๎าง 50 15,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -60 6,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 6,000

คําจัดซ้ือชั้นเก็บแฟม้เอกสาร จ านวน 2 ชุด 0 0

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ชุด -100 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 1,055,000

งบลงทนุ

คําบริการไปรษณีย์ 66.67 5,000

รวมค่าสาธารณปูโภค 5,000

รวมค่าวัสดุ 345,000

ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุคอมพวิเตอร์ 9.09 60,000

วสัดุอื่น 0 20,000

วสัดุการเกษตร 288.89 70,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพรํ 66.67 5,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 4,650 95,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 0 40,000



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 442,000 %

14,600 0 0 0 %

260,000 0 0 0 %

217,000 0 0 0 %

254,000 0 0 0 %

255,000 0 0 0 %

253,000 0 0 0 %

120,000 0 0 0 %

70,000 0 0 0 %

62,500 0 0 0 %

253,000 0 0 0 %
254,000 0 0 0 %

(8) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจร คสล. หมูํ 8 0 0
(9) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 9

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

0 0

(7) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรแอสฟัลติกคอน 
กรีต หมูํ 7 สาย 3 0 0

0 0

(6) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 7 สาย 2

(4) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 5 0 0

(5) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 7 สาย 1 0 0

(2) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจร คสล. หมูํ 3 0 0
(3) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 4 0 0

(1) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจร คสล. หมูํ 1 0 0
(10) โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรคสล. หมูํ 10 0 0

(1) โครงการปรับปรุงร้ัวหลังอาคารส านกังานเทศบาลต าบล
ขัวมงุ

0 0

คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอํสร๎างหลังคาสูงคลุมลานกจิกรรม โรงครัวและ
ทางเดินเชื่อมภายในบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลขัวมงุ 
หมูํ 4

-100 0

คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารบา๎นพกั

อาคารตําง ๆ



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

รายจ่ายจริง

1.8 โครงการติดต้ังราวกันตก (Guard rail) จ านวน 2 
จุด หมูํ 2

100 57,300

1.5 โครงการปรับระดับทอํลอดกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 7 หน๎าสวนนางไพริน หนํอมอม

100 52,300

1.6 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าชุมชนพร๎อมบอํพกั
และขยายผิวจราจร หมูํ 10 เร่ิมข๎างศาลา SML

100 323,100

100 88,700

1.3 โครงการซํอมบ ารุงปกติถนนในหมูํบา๎นโดยการ
เสริมไหลํทางหนิคลุกบดอัดแรงคน หมูํ 8 (ทาํปู่แดง)

100 75,100

1.4 โครงการขยายสะพาน (ทอํลอด) คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 2 ทางไปปา่ช๎าสันทรายก๎อม

100 166,000

1.1 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบา๎นผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูํ 1 ซอย 1 ข๎างวดัปา่เด่ือ

100 324,200

1.7 โครงการติดต้ังราวกันตก (Guard rail) จ านวน 3 
จุด หมูํ 1

100 113,900

1.10 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบา๎นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ต าบลขัวมุง เชื่อมหมูํ 6 
ต าบลดอนแก๎ว

100 70,000

1.2 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบา๎นผิวจราจรแอส
ฟลัทค์อนกรีต   หมูํ 6 (ชํวงตํอแยกซอย 9/1)

ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 0 %

0 0 134,500 0 %

0 0 0 67,000 %

0 0 0 298,000 %

0 0 0 254,000 %

0 0 0 71,500 %

0 0 0 54,400 %

0 0 0 82,900 %

0 0 0 250,000 %

0 0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

คําขุดลอกล าเหมืองภายในต าบลขัวมุง 100 248,700

โครงการเสริมผิวถนนในหมูํบ๎านด๎วยผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต 
(Asphaltic Overlay) หมูํ 10 เร่ิมสวนนายดวง ฟองจันทร์ตา -100 0

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง

โครงการติดต้ังกระจกโค๎งจราจร ชนิดอะครีลิค (Acrylic  Traffic
 mirror) ภายในต าบลขัวมุง

-100 0

โครงการติดต้ังราวกันตก (Guard rail) จ านวน 2 จุด หมูํ 1 -100 0

-100 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าชุมชนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อม
บํอพัก หมูํ 5 เร่ิมบ๎านนางศรีไพร จิวหานัง

-100 0

โครงการขยายมุมเล้ียวถนนในหมูํบ๎านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมูํ 3 ซอยข๎างวัดศรีมูลเรือง

-100 0

โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรแอสฟัลติก  คอนกรีต 
หมูํ 5 ซอย 3 -100 0

ยอดต่าง (%) ป ี2558

100 54,600

โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชนิดชํอง
เดียว (Single - Box Culvert) หมูํ 7 เหมืองทุํงกูํ ข๎างวัดใหมํไรํดง

8) โครงการเสริมผิวถนนในหมูํบ๎านด๎วยผิวทางหินคลุกปรับเกล่ีย
เลียบล าเหมืองเจ๎าพญา หมูํ 2

0 0

1.9 โครงการติดต้ังราวกันตก (Guard rail) จ านวน 2 
จุด หมูํ 3



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 250,000 %

0 0 24,800 0 %

0 0 0 150,000 %

0 122,485.2 0 0 %
0 0 0 0 %

126,235 0 0 0 %

0 0 0 50,000 %

2,139,335 122,485.2 159,300 1,969,800

2,158,085 131,935.2 191,823 1,999,800

3,030 0 0 0 %

3,030 0 0 0

3,030 0 0 0 0

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0

รวมงบลงทนุ 2,049,902

รายจ่ายอ่ืน

คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตําง ๆ ซ่ึง
มิใชํเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือส่ิงกํอสร๎าง

รายจํายคําออกแบบ คําควบคุมงานเพื่อใหไ๎ด๎มา
ส่ิงกํอสร๎าง (๔๒๒๐๐๐)

-40 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,043,902

รายจํายคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง
(421000)

0 0

คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายใหแ๎กํเอกชน นิติบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงส่ิงกํอสร๎าง

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎างทั่วไป 134.47 351,702

ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลขัวมุง หมูํ 6 100 88,300

0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง 0 0

คําจ๎างเหมาปฏบิติังานบ ารุงรักษางานทางบก ทางน้ า 
และที่สาธารณะ

-100 0

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง

ยอดต่าง (%) ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 3,287,060.33 669,980.5 1,512,310 %

0 3,287,060.33 669,980.5 1,512,310

0 3,287,060.33 669,980.5 1,512,310

2,753,804.69 4,109,988.35 1,528,174.1 4,722,710

769,443.5 0 0 0 %

0 900,875 802,188.5 1,000,000 %

769,443.5 900,875 802,188.5 1,000,000

769,443.5 900,875 802,188.5 1,000,000

769,443.5 900,875 802,188.5 1,000,000

3,523,248.19 5,010,863.35 2,330,362.6 5,722,710

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,309,040

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 1,250,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,250,000

โครงการจัดเก็บขยะและส่ิงปฏกิูลมูลฝอย -100 0

รวมค่าใช้สอย 1,250,000

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 100 1,250,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 6,059,040

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมเงนิอุดหนุน 2,068,038

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ 36.75 2,068,038

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบเงนิอุดหนุน 2,068,038

เงนิอุดหนุน

ยอดต่าง (%) ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

88,747 0 0 0 %

104,341 0 0 0 %

66,260 0 0 0 %

0 0 98,792 0 %

0 0 109,886 0 %

0 0 39,280 0 %

0 0 0 98,969 %

0 98,435 0 119,860 %

0 0 0 45,000 %

0 38,680 0 0 %

0 0 0 66,175 %

0 111,989 0 0 %

259,348 249,104 247,958 330,004

259,348 249,104 247,958 330,004

รวมค่าใช้สอย 345,000

รวมงบด าเนินงาน 345,000

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกีฬา 126.67 150,000
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกีฬา ฯลฯ 0 0

โครงการสํงเสริมการสร๎างสุขภาพด๎วยการออกก าลังกายและ
มวลชนแชลเลนด์เดย์ 0 45,000

โครงการสํงเสริมการสร๎างสุขภาพด๎วยการออกก าลังกายและ
มวลชนแชลแลนด์เดย์ 0 0

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาประชาคมต๎านยาเสพติดอ าเภอสารภี -100 0

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 25.15 150,000

2) โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกีฬา ฯลฯ 0 0
3) โครงการสํงเสริมการสร๎างสุขภาพด๎วยการออกก าลังกายและ
มวลชนแชลเลนด์เดย์ 0 0

(1.3) โครงการสํงเสริมการสร๎างสุขภาพด๎วยการออกก าลังกาย
และมวลชน แชลแลนด์เดย์ 0 0

1) โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 0 0

(1.1) โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 0 0
(1.2) โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแขํงขันกีฬาฯลฯ 0 0

ค่าใช้สอย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 0 50,000 %

0 50,000 50,000 0 %

0 50,000 50,000 50,000

0 50,000 50,000 50,000

259,348 299,104 297,958 380,004

92,140 0 0 0 %

2,800 0 0 0 %

10,486 0 0 0 %

104,950 0 0 0 %

0 0 66,202.71 0 %

0 0 610 0 %
0 0 10,290 0 %

2) คําใช๎จํายในกิจกรรมประเพณี 0 0
3) คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 0

0 0

1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0

(1.2) คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมประเพณี 0 0

(1.3) คําใช๎จํายในประเพณีถวายเทยีนพรรษา 0 0

(1.6) คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมรดน้ าด าหวัผ๎ูสูงอายุต าบล
ขัวมงุ

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

(1.1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 395,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมเงนิอุดหนุน 50,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 50,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินอุดหนุนเอกชน 0 50,000

ยอดต่าง (%) ป ี2558

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 154,353 0 %

0 0 6,240 0 %

0 162,087 0 0 %

0 8,190 0 0 %

0 10,000 0 0 %

0 0 0 12,000 %

0 0 0 175,000 %

0 0 0 15,000 %

0 0 0 5,000 %

0 81,920.97 0 110,000 %

19,500 0 0 0 %

229,876 262,197.97 237,695.71 317,000

229,876 262,197.97 237,695.71 317,000

ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

รายจ่ายจริง

คําใช๎จํายในโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหมํเมือง   ด า
หวันายอ าเภอสารภี

0 5,000

เงนิอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 402,000

งบเงนิอุดหนุน

โครงการสืบศิลปถ์ิ่นศรัทธาสรงน้ าพระธาตุเวียงกมุกาม 0 0

รวมค่าใช้สอย 402,000

โครงการจัดงานประเพณียี่เปง็ 54.55 170,000

คําใช๎จํายในโครงการสายใยครอบครัว ด าหวัผ๎ูสูงอายุ
ต าบลขัวมุง

14.29 200,000

คําใช๎จํายในโครงการสืบศิลปถ์ิ่นศรัทธา  สรงน้ าพระ
ธาตุเจ๎าเวยีงกุมกาม

0 15,000

คําใช๎จํายในการรํวมกจิกรรมโครงการสืบศิลปถ์ิ่นศรัทธาสรง
น้ าพระธาตุเจ๎าเวียงกมุกาม

0 0

คําใช๎จํายในกิจกรรมประเพณีถวายเทยีนพรรษา 0 12,000

คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมด าหวัผ๎ูสูงอายุต าบลขัวมงุ 0 0
คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมประเพณีถวายเทยีนพรรษา 0 0

4) คําใช๎จํายในการจัดกจิกรรมด าหวัผ๎ูสูงอายุต าบลขัวมงุ 0 0

5) คําใช๎จํายในการรํวมกจิกรรมโครงการสืบศิลปถ์ิ่นศรัทธา
สรงน้ าพระธาตุเจ๎าเวียงกมุกาม

0 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 21,000 22,000 27,000 %

0 0 0 90,000 %

100,000 165,000 195,000 100,000 %

100,000 186,000 217,000 217,000

100,000 186,000 217,000 217,000

329,876 448,197.97 454,695.71 534,000

589,224 747,301.97 752,653.71 914,004

20,340 0 0 0 %

15,210 0 0 0 %

31,200 0 0 0 %

20,000 0 0 0 %

ยอดต่าง (%) ป ี2558

(1.4) คําใช๎จํายโครงการเกษตรอินทรีย์ 0 0

(1.2.)คําใช๎จํายโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมและการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร๎อน 0 0

(1.3) คําใช๎จํายโครงการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนในการ
แก๎ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 0 0

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ

(1.1.) คําใช๎จํายโครงการสร๎างการเรียนร๎ูและการมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 699,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,094,000

รวมเงนิอุดหนุน 297,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 297,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 90,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 80 180,000

เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0 27,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

0 0 18,200 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 40,000 %

0 0 0 20,000 %

86,750 0 18,200 100,000

86,750 0 18,200 100,000

86,750 0 18,200 100,000
86,750 0 18,200 100,000

84,524 81,713 148,737 179,930 %

719,000 0 0 0 %

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม -55.82

ยอดต่าง (%) ป ี2558

79,500

เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ 0 0

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 50,000

รวมค่าใช้สอย 50,000

รวมงบด าเนินงาน 50,000

คําใช๎จํายโครงการรณรงค์อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมและการประหยัดพลังงานและลดภาวะ
โลกร๎อน

-50 20,000

คําใช๎จํายโครงการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนในการ
แก๎ไขปญัหาวกิฤตหมอกควนั

-50 10,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

คําใช๎จํายโครงการเกษตรอินทรีย์ -50 10,000

คําใช๎จํายโครงการถํายโอนภารกิจศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลขัวมุง

-50 10,000

3) คําใช๎จํายโครงการสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนในการแก๎ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควัน 0 0



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

81,000 0 0 0 %

73,500 72,000 72,000 72,000 %

56,397.5 53,534 83,876 200,000 %

228,010 262,500 411,355 469,560 %

198,000 298,000 310,180 327,952 %

1,440,431.5 767,747 1,026,148 1,249,442

1,440,431.5 767,747 1,026,148 1,249,442

1,440,431.5 767,747 1,026,148 1,249,442

1,440,431.5 767,747 1,026,148 1,249,442
15,433,200.76 15,949,418.58 15,929,521.01 22,198,012

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ยอดต่าง (%) ป ี2558

930,970

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น 
(กบท.)

7.94

รวมทกุแผนงาน 24,000,000

รวมงบกลาง 930,970

รวมงบกลาง 930,970

รวมแผนงานงบกลาง

354,000

รวมงบกลาง 930,970

ส ารองจําย 0 200,000

รายจํายตามข๎อผูกพนั -51.98 225,470

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 0 0

เบี้ยยังชีพผ๎ูปว่ยเอดส์ 0 72,000

































































รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

ประจ าปงีบประมาณ  2558
เทศบาลต าบลขวัมุง

อ าเภอสารภี   จังหวัดเชยีงใหมํ

ประมาณการรายจํายรวมทั้งสิน้ 24,000,000 บาท จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

1. เงินเดอืนนายก/รองนายก 695,520

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจํายงบประมาณรายจํายทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทั่วไป 9,122,215

งบบุคลากร (520000) 6,047,016
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (521000) 2,624,640

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
          1.1 เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
          1.2 รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 
15,180 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,320 
บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (210100) 
(ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

2. เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 120,000

          2.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท  จ านวน
 2 อัตรา  เป็นเงิน 72,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (210200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
          2.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน
 48,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

3. เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ดังนี้
          3.1 ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
          3.2 ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
อัตราเดือนละ 3,000 บาท  จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน
 72,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(210300) (ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

4. เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล

198,720

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี 
          4.1 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  9,660 บาท 
จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 115,920 บาท โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
          4.2 ค่าตอบแทนรายเดือนทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  6,900 บาท 
จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 82,800 บาท โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

5. เงินคําตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 1,490,400

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (210400) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ได้แก่
          5.1 ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
         5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
อัตราเดือนละ 12,420บาท เป็นเงิน 149,040 
บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาลต าบล อัตราเดือนละ
 5,600 บาท  เป็นเงิน 67,200 บาท โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง (220200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) 3,422,376

1. เงินเดอืนพนักงาน 2,004,840

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของ
ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 7  อัตรา พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(220100)  (ส านักปลัดเทศบาล)

2. เงินเพ่ิมตาํง ๆ ของพนักงาน       116,640

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว, เงินเพิม่
คุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน  1  อัตรา  
ตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 115  ลงวันที ่14 
กรกฎาคม 2551 เร่ืองให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว
 (220200) (ส านักปลัดเทศบาล)

          5.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ 9,660 บาท  จ านวน 10 อัตรา เป็นเงิน 
1,159,200 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไม่เกิน 12 
เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(210600) (ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ 
(กรณีขอรับ พตก. คร้ังแรก) ให้แก่พนักงานเทศบาล 
จ านวน  1  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองก าหนด
ต าแหน่งและเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ลงวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2553 
และแก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน (220200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

3. เงินประจ าต าแหนํง 109,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ปลัดเทศบาล) เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 
อัตรา หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง และการรับเงินประจ าต าแหน่งของ
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 และระดับ 7 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่
1/2556) โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(220300) (ส านักปลัดเทศบาล)

4. คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 748,856

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
ส านักปลัดเทศบาล โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจ านวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทัว่ไปจ านวน
 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2547 โดยค านวณต้ังไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (220600) (ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

5. เงินเพ่ิมตาํง ๆของพนักงานจ๎าง 443,040

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 4 อัตรา ตามหนังสือที ่มท
 0809.3/ว115 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2551 
เร่ืองให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า
  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว โดยค านวณต้ังไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  (220700) (ส านักปลัดเทศบาล)

      280,000

1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับบุคคลภายนอก
ทีม่าปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ   คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น     ผู้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
 ฯลฯ จ านวน 40,000 บาท (310100) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

งบด าเนินงาน (530000)

1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานฝุาอันตรายเป็น
คร้ังคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 จ านวน 40,000 บาท (310100)  (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

481,000

1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ทีม่ีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน
 200,000 บาท (310100) (ส านักปลัดเทศบาล)

1. คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

2,636,000
คําตอบแทน (531000)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุม ให้แก่คณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังโดยสภาเทศบาลใน
การปฏิบัติหน้าทีต่่าง ๆ เพือ่กิจการของสภาเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (310200) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

3. คําตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 20,000

2. คําเบีย้ประชมุ 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
(310300) (ส านักปลัดเทศบาล)

4. คําเชาํบ๎าน 126,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (310400) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

5. เงินชวํยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ(310500) 
(ส านักปลัดเทศบาล)



รวม บาท

จ านวน บาท

1.4 คําโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 100,000 
บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือหน่วยงานของทาง
ราชการทีข่อให้ท้องถิ่นด าเนินการและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
(320100) (ส านักปลัดเทศบาล)
1.5 คําใชจ๎ํายในการประกันภัยรถราชการ จ านวน 
30,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถ
ราชการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลง
วันที ่14 สิงหาคม 2552 เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ
ราชการ (320100) (ส านักปลัดเทศบาล)

คําใชส๎อย (532000) 1,330,000

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100) 470,000

เพือ่จ่ายเป็น
1.1 คําธรรมเนียมตาํง ๆ จ านวน 10,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  (320100) (ส านักปลัดเทศบาล) 
1.2 คําใชจ๎ํายในการด าเนินคดขีองเทศบาล จ านวน
 30,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของเทศบาล
 ค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนตามค าพิพากษา ฯลฯ  
(320100) (ส านักปลัดเทศบาล)
1.3 คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีม่ีลักษณะเดียวกันซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดยุง จ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน ฯลฯ (320100) 
(ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท2. รายจํายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 60,000

เพือ่จ่ายเป็น
2.1 คํารับรอง จ านวน 40,000 บาท
    2.1.1) เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่รับรองต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง  ซ่ึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ไม่เกิน 1 % ของ
รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณทีผ่่านมา)
 จ านวน 20,000 บาท (320200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)
    2.1.2) เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือหนังสือส่ังการ ทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงรับรอง
ในการประชุม ทัง้นี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม จ านวน 
20,000 บาท (320200) (ส านักปลัดเทศบาล)

2.2 คําใชจ๎ํายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญ
ตาํง ๆ  จ านวน 20,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันปิยมหาราช  วันฉัตรมงคล  
วันจักรี วันราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ เป็นต้น  โดย
จ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ่ ค่าจัดซ้ือผ้าแพร  ผ้าร้ิว  ธงชาติ ปูาย
สัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุม่ถวายสักการะ 
พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ (320200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

3. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ (320300)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รับค าส่ังจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (320300)
 (ส านักปลัดเทศบาล)

3.1 คําใชจ๎ํายเก่ียวกับดอกไม ๎พวงมาลา และพาน
ประดบัพํุมดอกไม๎

20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกไม้ พวงมาลา และ
พานประดับพุม่ดอกไม้  เพือ่มอบให้แก่ชุมชนต่าง ๆ 
หรือวาง ณ อนุสาวรีย์  หรือศพผู้มีเกียรติ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที ่
10 พฤศจิกายน  2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือ่มอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับ พุม่ดอกไม้ ฯลฯ (320300) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

3.2 คําใชจ๎ํายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

200,000

3.3 คําใชจ๎ํายในการฝึกอบรมและสัมมนา 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ การ
อบรมพัฒนาศักยภาพ สร้างวิสัยทัศน์ การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -
 2560 หน้า 67 ข้อ 18) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

3.5 โครงการคัดแยกขยะในชมุชน 50,000

3.4 คําลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 140,000

3.6 โครงการเทศบาลต าบลขวัมงุพบประชาชน 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ
น าเสนอผลงานของเทศบาล, การสาธิตอาชีพ (การ
ท าอาหาร, ขนม, เคร่ืองด่ืมสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร), การ
ให้บริการปรึกษาแนะน าการขอรับบริการในเร่ือง
ต่าง ๆ จากเทศบาล (การขออนุญาตก่อสร้าง, การรับ
ช าระภาษ)ี, การประสานหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 เพือ่จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร 
การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น  โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (320300)  เพือ่
จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร 
(แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 66 ข้อ 3) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธาสตร์ที ่๒ การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ
คัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งในชุมชน เป็นต้น โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549  (320300) (แผนพัฒนาสามปี 
2558 - 2560 หน้า 57 ข้อ 20) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 
 สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  (320300) 
(ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

3.7 โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ได้แก่ การ
ด าเนินการปูองกันกลุ่มเส่ียง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด  การทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติด   
 ตามค าส่ังผู้อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ ที ่23/2555 เป็นกรอบแนวทางเพือ่
วางแผนด าเนินการปูองกัน  สนับสนุนการสร้างพลัง
มวลชน  บ าบัดฟืน้ฟู  คืนคนดีสู่สังคม และการ
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือส่ังการ 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที ่31 
ตุลาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 65 ข้อ 4) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

3.8 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชวํง
เทศกาลส าคัญ

30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาล
ส าคัญ (7 วันอันตราย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม,่ 7 
วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์) เช่น การจัดต้ังหน่วย
สนับสนุนและบริการประชาชนระดับพืน้ที ่ในการ
สอบถามเส้นทาง, จุดพักรถ-พักคน, จุดช่วยเหลือ, 
การจัดจราจรและอุบัติเหตุ รวมทัง้จัดท าปูายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ที ่มท0891.4/ว2900 ลง
วันที ่25 ตุลาคม 2555 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  (320300)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

3.9 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 10,000

 (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 64 ข้อ 3) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัด
อบรมผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับต าบล ให้
เข้าใจบทบาทและศักยภาพของสตรี แนะน าการ
พัฒนาการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม และการ
จัดท าโครงการพัฒนา เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือส่ังการ ที ่มท 0891.4/ว996  ลงวันที ่ 11 
 เมษายน  2556  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  (320300) (แผนพัฒนา
สามปี 2558 - 2560 หน้า 50 ข้อ 55) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

3.10 โครงการสํงเสริมและสนับสนุนศูนย์ชวํยเหลือ
สังคม (OSCC) การพัฒนาคุณภาพชวีิตของเดก็ สตรี 
ผ๎ูสูงอายุ คนพิการและผ๎ูดอ๎ยโอกาส

10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัด
อบรมให้กับผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ภายในชุมชน, จัดท าแนวทางการประสานความ
ร่วมมือ เพือ่ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นระบบ, จัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือสังคมระดับต าบล  เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2549  (320300) (แผนพัฒนาสามปี  2558 - 
2560 หน้า 55 ข้อ 7) (ส านักปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

3.11 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชมุชน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
จัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมการจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน เพือ่น าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลงวันที ่
12 มีนาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(320300) (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า
 66 ข้อ 2) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม)

3.12 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความ
ปรองดองและสมานฉนัท์ของคนในชาติ

20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่
 การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ สร้าง
ทัศนคติ จิตส านึกทีดี่งาม เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  กิจกรรมร่วมปฏิญาณตน ถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดท าปูาย
เฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0310.4/ว
1503 ลงวันที ่17 มิถุนายน 2557  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  (320300)

 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

4. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม (320400) 130,000

(แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 68 ข้อ 24)
 (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน) 
(320400) (ส านักปลัดเทศบาล)

คําวัสด ุ(533000) 525,000

1. วัสดสุ านักงาน 80,000

เพือ่จ่ายเป็น
     1.1 ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ประจ า
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข 
แฟูม แบบพิมพ์ แผงกั้นห้อง มู่ล่ี น้ าด่ืม และอื่น ๆ 
ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย  จ านวน 70,000 บาท
 (330100) (ส านักปลัดเทศบาล)

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 20,000

     1.2 ค่าจัดซ้ือหนังสือ และรับวารสารต่าง ๆ เช่น 
คู่มือระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือพิมพ์ประจ า
ส านักงาน ฯลฯ จ านวน 10,000 บาท (330100) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประจ า
ส านักงาน เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ
 รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330200) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)



จ านวน บาท
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จ านวน บาท
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3. วัสดงุานบ๎านงานครัว 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ า
ส านักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม  แก้วน้ า  จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์
ใส่น้ า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ รวมถึงการ
ซ่อมแซมด้วย (330300) (ส านักปลัดเทศบาล)

4. วัสดกํุอสร๎าง 17,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในงาน
ของเทศบาลต าบลขัวมุง  เช่น กระเบือ้ง สังกะสี ท่อน้ า
 อุปกรณ์ประปา ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(330600) (ส านักปลัดเทศบาล)

5. วัสดยุานพาหนะและขนสํง 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน น๊อต สกรู กุญแจ
 หม้อน้ ารถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330700) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

6. วัสดเุชื้อเพลิงและหลํอลื่น 250,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น
 น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง แก็สหุงต้ม 
น้ ามันจารบี ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย ส าหรับใช้
กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
เคร่ืองสูบน้ าของเทศบาลฯลฯ รวมถึงรถดับเพลิง หรือ
เคร่ืองจักรกลของหน่วยงานอื่น  ทีข่อรับการสนับสนุน
มา  เพือ่แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน   (330800) (ส านักปลัดเทศบาล)

7. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330900) 
(ส านักปลัดเทศบาล)
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8. วัสดกุารเกษตร 3,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุพ์ืช 
ต้นไม้ พันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ ปุย๋ สารเคมีปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ขยายพันธุพ์ืช และอื่น ๆ ฯลฯ  
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย  ส าหรับกิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ (331000) (ส านักปลัดเทศบาล)

9. วัสดโุฆษณาและเผยแพรํ 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
ฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พูก่ันและสี แถบบันทึกเสียง 
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (331100) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

10. วัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมร่ีชิป เมาส์ เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331400) (ส านักปลัดเทศบาล)

11. วัสดเุครื่องดบัเพลิง 20,000

เพือ่จ่ายเป็นอุปกรณ์เคร่ืองดับเพลิง เช่น สายส่งน้ า
ดับเพลิง สายดูดน้ าดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง ชุดผจญ
เพลิง เคร่ืองตัดถ่าง ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331600) (ส านักปลัดเทศบาล)

12. วัสดอ่ืุน 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา 
ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (331700) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

คําสาธารณูปโภค (534000) 300,000
1. คําไฟฟ้า 150,000

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส าหรับทีท่ าการเทศบาล
ต าบลขัวมุง, งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป
พร.), จุดติดต้ังเสียงไร้สายทุกหมู่บ้าน (หอกระจาย
ข่าว)  (340100) (ส านักปลัดเทศบาล)
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 720 มม.
 ยาวไม่น้อยกว่า 740 มม. และความสูงไม่น้อยกว่า 
1,160 มม.  แบบมีเท้าแขน แบบหมุน สามารถปรับ
ระดับความสูง – ต่ าได้ โครงสร้างชุดขาเหล็ก           
     เหตุผลในการจัดซ้ือ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลขัวมุง
     ต้ังราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ตามท้องตลาด (410100) (แผนพัฒนาสามปี 
2558 - 2560 หน้า 67 ข้อ 10) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

2. คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน ฯลฯ 
(340200) (ส านักปลัดเทศบาล)

3. คําบริการโทรศัพท์ 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส าหรับส านักงานเทศบาล
ต าบลขัวมุงและโทรศัพท์เคล่ือนทีข่องเทศบาลต าบล
ขัวมุง (340300)  (ส านักปลัดเทศบาล)

4. คําบริการไปรษณีย์ 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ (340400) 
(ส านักปลัดเทศบาล)

5. คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอื่น ๆ 
เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  (340500) (ส านักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน 178,199
คําครุภัณฑ์ (541000) 178,199

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)

1.1 คําจัดซ้ือเก๎าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตวั 6,199



จ านวน บาท

จ านวน บาท2.1 คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ จ านวน 1 เครื่อง 22,000

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมไอน้ าเคล่ือนที ่จ านวน 5 
ตัว ราคาตัวละ 25,000 บาท                            
  - ใบพัดกว้างขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 ใบพัด
- ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และพัดลมส่ายได้ไม่น้อยกว่า 90
 องศา
- ระบบไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 220 V, 50 Hz, 
ก าลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า 286 W
- ขนาดละอองน้ าไม่น้อยกว่า 8-18 ไมครอน

1.2 คําจัดซ้ือพัดลมไอน้ าเคลื่อนที ่จ านวน 5 ตวั 125,000

- ความจุถังน้ าไม่น้อยกว่า 30 ลิตร  ใช้งานได้ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อการเติมน้ า 1 คร้ัง และถัง
บรรจุน้ าต้องมีช่องส าหรับระบายน้ าทิง้
- มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ เพือ่ให้สามารถเข็นเคล่ือนที่
ได้ 
- ความเร็วมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,400 rpm
- ระบบต้ังเวลาพ่นน้ าอัตโนมัติ
- หน้าจอแสดงผลแบบ LED

      เหตุผลในการจัดซ้ือ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลขัวมุง
     ต้ังราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ตามท้องตลาด (410100) (แผนพัฒนาสามปี 
2558 - 2560 หน้า 67 ข้อ 10) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยความจ า แบบ L3Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย



จ านวน บาท25,0002.2 คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๎ตบุค๎ จ านวน 1 เครื่อง

     - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB                           
 - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB จ านวน  1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย           
   - มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast  
Ratio ไม่น้อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 18
 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) ทีม่ีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
 12 นิ้ว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

     เหตุผลในการจัดซ้ือ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลขัวมุง     ต้ังราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ปี 2557 (410400) 
(แผนพฒันาสามปี 2558 - 2560 หน้า 67 ข้อ 10) 
(ส านักปลัดเทศบาล)



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) 261,000
เงินอุดหนุน (561000) 261,000

2. เงินอุดหนุนสํวนราชการ (610200)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(802.11b/g/n) และ Bluetooth
    เหตุผลในการจัดซ้ือ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลขัวมุง
    ต้ังราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2557 (410400) (แผนพัฒนาสาม
ปี 2558 - 2560 หน้า 67 ข้อ 10) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (610100) 30,000

1.1 อุดหนุนให๎เทศบาลต าบลไชยสถาน  ตาม
โครงการศูนย์ขอ๎มลูขาํวสารของอปท. จ านวน 
30,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์รวม
ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น (610100) (แผนพัฒนาสามปี 2558 -
 2560 หน้า 66 ข้อ 1) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

18,000

2.1 อุดหนุนให๎ทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภี  ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี  จ านวน 3,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ
สารภี  (610200) (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 
2560 หน้า 42 ข้อ 1) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ

ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม) 
(ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด   คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่30 
กรกฎาคม 2557)



พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง) 
(ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด   คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่30 
กรกฎาคม 2557)

    2.3 อุดหนุนให๎ทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภี 
ตามโครงการอบรมลูกเสือชาวบ๎านเพ่ือสร๎างความ
สมานฉนัท์ในสังคมไทย จ านวน 5,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน
เพือ่สร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย  (610200) 
(แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หน้า 43 ข้อ 7) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน) (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด   คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที่
 30 กรกฎาคม 2557)

    2.2 อุดหนุนให๎ทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภี 
ตามโครงการศูนย์  ศตส.อ.สารภี โครงการเฝ้าระวัง
และสร๎างความยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพตดิ 
จ านวน 10,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝูาระวังและสร้างความ
ยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด  (610200) 
(แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หน้า 64 ข้อ 2) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน) (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด   คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที่
 30 กรกฎาคม 2557)



จ านวน บาท3. เงินอุดหนุนเอกชน (610300)       210,000

    (4) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่4 ตามโครงการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ทีดี่และกิจกรรมการออกก าลัง
กาย
    (5) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่5 ตามโครงการ
ส่งเสริมฟืน้ฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
    (6) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่6 ตามโครงการจัก
สานผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้จากไม้ไผ่
    (7) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่7 ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพกายจิต
    (8) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่8 ตามโครงการจัก
สานไม้ไผ่
    (9) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่9  ตามโครงการ
จัดท าเคร่ืองสักการะและตัดตุง

3.1 โครงการสนับสนุนกลุํมผ๎ูสูงอายุ รวม 
100,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มผู้สูงอายุ 
หมู่บ้านละ 10,000 บาท จ านวน 10 หมู่บ้าน 
รายละเอียดดังนี้
    (1) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่1 ตามโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพชีวิตและสุขภาวะ

    (10) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่10 ตามโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ
    (610300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 
2560 หน้า 51 ข้อ 7) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    (2) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ  หมู่ที ่ 2  ตามโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย
    (3) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ  หมู่ที ่ 3   ตามโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยแก่ผู้สูงอายุ (ร ากระบี่
กระบอง)



    (5) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่5 ตามโครงการ
ผลิตและจ าหน่ายดอกไม้จันทน์
    (6) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่6 ตามโครงการ
ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
    (7) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่7 ตามโครงการ
ส่งเสริมการท าขนมผิง
    (8) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่8 ตามโครงการท า
ข้าวแต๋น
    (9) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่9 ตามโครงการท า
ขนมอาหารว่าง สูตรเบเกอร่ี ช็อกโกแลตมูส
    (10) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่10 ตามโครงการ
ท าน้ ายาซักผ้า
    (610300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 
2560 หน้า 50 ข้อ 5) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน)

    3.2 โครงการสนับสนุนกลุํมแมบํ๎าน รวม 
100,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มแม่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 10,000 บาท จ านวน 10 หมู่บ้าน รายละเอียด
ดังนี้
    (1) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่1 ตามโครงการท า
น้ าพริกตาแดงและพริกลาบ
    (2) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่2 ตามโครงการท า
ขนมอบเบเกอร่ี
    (3) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่3 ตามโครงการท า
น้ าพริกตาแดงและพริกลาบ
    (4) อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที ่4 ตามโครงการ
แปรรูปผลผลิตล าไยเนื้อสีทอง



จ านวน บาท4. เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 
(610400)

3,000

4.1 อุดหนุนให๎ส านักงานก่ิงกาชาด อ าเภอสารภี
ตามโครงการกาชาดรวมน้ าใจสูํพ่ีน๎องผ๎ูยากไร๎ 
จ านวน 3,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการกาชาดรวมน้ าใจสู่พีน่้อง
ผู้ยากไร้ อ าเภอสารภี (610400) (แผนพัฒนาสามปี
 2558 - 2560 หน้า 50 ข้อ 4) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    3.3 อุดหนุนให๎กลุํมวิสาหกิจชมุชน หมูํที ่2 ตาม
โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เคม ีบ๎านสันทรายก๎อม หมูํที่
 2  จ านวน 10,000 บาท
     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เคมี 
บ้านสันทรายก้อม หมู่ที ่2  (610300) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 57 ข้อ 13) 
(ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

1,222,140

1. เงินเดอืนพนักงาน 970,140

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง
คลัง จ านวน  4  อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี 
โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (220100) (กอง
คลัง)

งานบริหารงานคลัง 1,568,170
งบบุคลากร (520000) 1,222,140

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000)

2. เงินเพ่ิมตาํง ๆ ของพนักงาน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินที่
ปรับเพิม่ตามคุณวุฒิการศึกษาทีเ่ป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง 
จ านวน 4 อัตรา ตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ ว 
115 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ให้
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิม่การครองชีพชั่วคราว (220200) (กองคลัง)

4. คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 160,980

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา 
พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 
12 เดือน (220400) (กองคลัง)

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) เดือนละ 3,500 บาท จ านวน
 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง และการรับเงินประจ าต าแหน่งของ
ปลัดเทศบาล ระดับ 6 และระดับ 7 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่
1/2556) โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(220300) (กองคลัง)

3. เงินประจ าต าแหนํง 42,000



จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

5. เงินเพ่ิมตาํง ๆของลูกจ๎างประจ า 19,020

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้าง  และเงินทีป่รับ
เพิม่ตามคุณวุฒิการศึกษา ทีเ่ป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา   ตามหนังสือ  ที ่
มท 0809.3/ ว 115  ลงวันที ่14  กรกฎาคม 
2551  เร่ือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และ
ประกาศคณะกรรมการกลางจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ
วันที ่28 เมษายน 2554 ในการประชุม คร้ังที ่
4/2554 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2554 (220500) 
(กองคลัง)

งบด าเนินงาน (530000) 331,169
คําตอบแทน (531000) 86,030

1. คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกทีม่า
ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจ
รายงานและประเมินความช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ผู้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
(310100) (กองคลัง)

2. คําตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
(310300) (กองคลัง)

3. คําเชาํบ๎าน 36,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิ์
เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (310400) (กอง
คลัง)



จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

4. เงินชวํยเหลือการศึกษาบุตร 30,030

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ (310500) (กองคลัง)

คําใชส๎อย (532000) 150,139

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100) 30,139

เพือ่จ่ายเป็น
    1.1 คําโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 
บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือหน่วยงานของทาง
ราชการทีข่อให้ท้องถิ่นด าเนินการและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(320100) (กองคลัง)

2. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ (320300)

    1.2 คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 20,139 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีม่ีลักษณะเดียวกัน ซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาท าตรายาง 
ค่าจ้างเหมาปรับข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ (320100) (กองคลัง)

2.1 คําใชจ๎ํายโครงการปรับขยายเวลาให๎บริการ
ประชาชน

20,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การออก
ให้บริการประชาชนในพืน้ทีต่ าบลขัวมุง ใน
วันหยุดราชการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558 - 2560 หน้า 66 ข้อ 6) (กองคลัง) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม)

2.2 คําใชจ๎ํายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รับค าส่ัง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (320300)
 (กองคลัง)

2.3 คําลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 60,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 
 สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
(320300) (กองคลัง)

3. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม (320400) 10,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน) 
(320400)  (กองคลัง)

คําวัสด ุ(533000) 65,000

1. วัสดสุ านักงาน 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ประจ า
ส านักงาน เช่นกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กระดาษไข 
 แฟูม  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน  และอื่น ๆ ฯลฯ 
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330100) (กองคลัง)
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2. วัสดโุฆษณาและเผยแพรํ 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
ฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พูก่ันและสี แถบบันทึกเสียง 
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย  (331100) (กองคลัง)

3. วัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมร่ีชิป เมาส์  เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331400)  (กองคลัง)

คําสาธารณูปโภค (534000) 30,000

1. คําบริการไปรษณีย์ 30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ  (340400)  
(กองคลัง)

งบลงทุน 14,861
คําครุภัณฑ์ (541000) 14,861

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)

1.1 คําจัดซ้ือตู๎เก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ 14,861

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน
 2 ใบ ราคาใบละ 7,430.50 บาท   ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 914 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 457 มม.
 และความสูงไม่น้อยกว่า 1,829 มม. แบบตู้บานเปิด
 2 บาน ส าหรับเก็บแฟูมเอกสาร มือจับชนิดบิด        
          เหตุผลในการจัดซ้ือ เนื่องจากของเดิมไม่
เพียงพอต่อการเก็บเอกสารทางการเงิน เช่น ฎีกาเบิก
จ่ายเงิน เป็นต้น
     ต้ังราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ตามท้องตลาด (410100) (แผนพัฒนาสามปี 
2558 - 2560 หน้า 67 ข้อ 10) (กองคลัง)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 600,000

งบด าเนินงาน (530000) 600,000
คําใชส๎อย (532000) 600,000

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100) 450,000

เพือ่จ่ายเป็น
    1.1 คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 450,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีม่ีลักษณะเดียวกันซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
เช่น จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน ค่าจ้าง
เหมา พนักงานจ้างรายวัน ฯลฯ (320100) (ส านัก
ปลัดเทศบาล)

2. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ (320300)

2.1 คําใชจ๎ํายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อป
พร. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  ค่า
เดินทางไปราชการ ฯลฯ (320300) (แผนพัฒนา
สามปี 2558 - 2560 หน้า 64  ข้อ 1) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

2.2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 100,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัด
อบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ด้านการปฐมพยาบาล, 
การระงับอัคคีภัย, การอ านวยการขณะเกิดภัย, จัดท า
แนวทางการด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยภายในพืน้ที,่ การให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการประสานงานและช่วยเหลืองานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ เป็นต้น



โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549   (320300) (แผนพัฒนาสามปี
 2558 - 2560 หน้า 64 ข้อ 2) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,098,585

งบบุคลากร (520000) 598,320
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) 598,320

1. เงินเดอืนพนักงาน 380,640

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง
การศึกษา จ านวน 2 อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าปี โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(220100) (กองการศึกษา)

2. เงินเพ่ิมตาํง ๆ ของพนักงาน 37,680

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่คุณวุฒิ และเงินเพิม่การครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
ตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 115  ลงวันที ่14 
กรกฎาคม 2551 เร่ือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว
 โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน (220200) (กอง
การศึกษา)

3. คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 64,080

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง
การศึกษา พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์
ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ่12
 พฤษภาคม 2547 โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 (220600) (กองการศึกษา)

4. เงินเพ่ิมตาํง ๆของพนักงานจ๎าง 115,920

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา ตามหนังสือ ที ่
มท 0809.3/ว 115 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2551 
เร่ือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว โดย



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

63,600

งบด าเนินงาน (530000) 463,297
คําตอบแทน (531000) 72,600

1. คําตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 9,000

คําใชส๎อย (532000) 256,222

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100)       155,222

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
(310300) (กองการศึกษา)

2. คําเชาํบ๎าน

ค านวณต้ังไว้  ไม่เกิน 12 เดือน (220700) (กอง
การศึกษา)

เพือ่จ่ายเป็น
    1.1 คําธรรมเนียมตาํง ๆ จ านวน 5,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง (320100) (กองการศึกษา)
    1.2 คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 138,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีม่ีลักษณะเดียวกันซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนออกก าลังกาย ฯลฯ  
(320100) (กองการศึกษา)

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงาน
เทศบาล ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (310400) 
(กองการศึกษา)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

 2. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

2.1 คําใชจ๎ํายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รับค าส่ังจาก
นายกเทศมนตรี  ให้ปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบาลต าบล  โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก   ค่าบริการจอดรถ   ณ   ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(320300) (กองการศึกษา)

2.2 คําลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
(320300) (กองการศึกษา)

    1.3 คําโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 6,000 
บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือหน่วยงานของทาง
ราชการทีข่อให้ท้องถิ่นด าเนินการและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(320100)  (กองการศึกษา)                             
      1.4 คํารับขาํวสารสื่อพิมพ์หรือหนังสือทีเ่ป็น
ประโยชน์กับหนํวยงานและประชาชน จ านวน 
6,222 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือพิมพ์หรือหนังสือทีเ่ป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนตาม โครงการ
รณรงค์อ่านวันละนิดเพือ่ชีวิตทีส่ดใสและพัฒนา
การศึกษาของชุมชน (320100) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 47 ข้อ 19) (กอง
การศึกษา)



จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

3. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม         31,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน) 
(320400) (กองการศึกษา)

คําวัสด ุ(533000) 115,875

1. วัสดสุ านักงาน 35,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ประจ า
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข 
แฟูม แบบพิมพ์ ลูกกล้ิงสร้างภาพ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
แผงกั้นห้อง มู่ล่ี น้ าด่ืม และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงการ
ซ่อมแซมด้วย (330100) (กองการศึกษา)

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 9,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เข็มขัด รัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟูา 
สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูาหลอด
วิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ รวมถึงการ
ซ่อมแซมด้วย (330200) (กองการศึกษา)

3. วัสดงุานบ๎านงานครัว 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ า  จานรอง
แก้ว ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ใส่น้ า กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็งฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(330300)(กองการศึกษา)

4. วัสดกํุอสร๎าง 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  ส าหรับใช้ในงาน
ของกองการศึกษา  เทศบาลต าบลขัวมุง เช่น 
กระเบือ้ง ไม้ ปูนขาว ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(330600) (กองการศึกษา)

5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ  รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330900) 
(กองการศึกษา)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

6. วัสดกุารเกษตร 6,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ส าหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง เช่น พันธุพ์ืช อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุพ์ืช ปุย๋ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331000) (กองการศึกษา)

7. วัสดเุครื่องแตงํกาย 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเส้ือกันเปือ้น เส้ือ กางเกง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมด้วย ส าหรับใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลขัวมุง (331200) (กองการศึกษา)

8. วัสดกีุฬา 4,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอล
 ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย ส าหรับใช้ในกิจกรรม
กองการศึกษา เทศบาลต าบลขัวมุง (331300) (กอง
การศึกษา)

9. วัสดคุอมพิวเตอร์ 25,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมร่ีชิป เมาส์ เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331400) (กองการศึกษา)

10. วัสดอ่ืุน 5,875

10.1 ชดุไส๎กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร๎าไวโอเล็ท
    เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอด
อุลตร้าไวโอเล็ท  ส าหรับเปล่ียนแทนของเดิม   ที่
หมดอายุการใช้งานของเคร่ืองกรองน้ าด่ืมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลขัวมุง รวมถึงการซ่อมแซมด้วย 
(331700) (กองการศึกษา)

คําสาธารณูปโภค (534000) 18,600

1. คําไฟฟ้า 14,000

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลขัวมุง   (340100) (กองการศึกษา)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

2. คําบริการโทรศัพท์ 3,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลขัวมุง (340300) (กองการศึกษา)

1.1 คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน จ านวน 1 ชดุ

3. คําบริการไปรษณีย์ 1,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  (340400) 
(กองการศึกษา)

36,968
คําครุภัณฑ์ (541000) 36,968

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

2.1 คําจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 22,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยความจ า แบบ L3Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย

5,968

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 4 ล้ินชัก จ านวน 1 
ชุด  ชนิดกุญแจอิสระ มีทีพ่ักเท้า หน้าโต๊ะโฟเมก้าลาย
ไม้ขอบ PVC กันกระแทก ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 
1,067 มม. ลึก 660 มม. สูง 750 มม.
    เหตุผลในการจัดซ้ือเนื่องจากมีบุคลากรเพิม่ขึ้น 
ของเดิมทีม่ีอยู่ไม่เพียงพอ 
    ต้ังราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ตามท้องตลาด (410100) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 67  ข้อ 10) (กอง
การศึกษา)

งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)



จ านวน บาท

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB                                                           
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB                         
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  1
 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย             
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-	มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย
    เหตุผลในการจัดซ้ือ เนื่องจากมีพนักงานเพิม่ขึ้น 
ของเดิมทีม่ีไม่เพียงพอต่อการท างาน                     
    ต้ังราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557 
ประกาศ ณ วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2557 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(411600)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 67 ข้อ 10) (กองการศึกษา)

2.2 คําจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่อง 9,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 
VA จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 3,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน
-	มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts)
-	สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    เหตุผลในการจัดซ้ือ เพือ่เป็นการยืดอายุการใช้งาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,912,020
งบด าเนินงาน (530000) 1,096,020

    ต้ังราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557 
ประกาศ ณ วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2557 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(411600) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 67 ข้อ 10) (กองการศึกษา)

คําใชส๎อย (532000) 664,400

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100) 162,000

1.1 คําใชจ๎ํายในการจัดบริการรถรับ – สํง นักเรียน
 จ านวน 162,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียน    ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง (320100) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 8) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

2. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

2.1 คําใชจ๎ํายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต าบล
ขวัมงุ

20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบลขัวมุงให้เติบโตเป็นคนดีและมี
คุณภาพ เช่น การจัดอบรม  การจัดค่ายเยาวชนเพือ่
ฝึกฝนทักษะด้านภาษา, การฝึกฝนทักษะอาชีพ  การ
ทัศนศึกษา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549   
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 46 ข้อ 1) (กองการศึกษา)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

2.2 คําใชจ๎ํายโครงการวันเดก็แหํงชาติ 130,000

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่นับสนุน
ให้เด็กได้พัฒนาตนเอง โดยมีโอกาสได้แสดงออก 
แสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็น เช่น การ
ประกวดเขียนเรียงความ คัดไทย วาดภาพระบายสี 
การแสดงความสามารถ (ร้องเพลง, เต้นประกอบเพลง,
  ร าไทย) การแข่งขันเล่นเกมส์  เพือ่แข่งขันทักษะและ
เชาว์ปัญญา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 7) (กองการศึกษา) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

2.3 คําใชจ๎ํายในการพัฒนาบุคลากร 8,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง  ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน   
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 48 ข้อ 33) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม)



จ านวน บาท

รายละเอียดดังนี้
    2.4.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการ
อาหารกลางวัน จ านวน 302,400 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน 
 ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง จ านวน  54
 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 280 วัน โดยถือ
ปฏิบัติตาม แนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.4 คําใชจ๎ํายในโครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลขวัมงุ)

344,400

    2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 15,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง (320300) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 47 ข้อ 14) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
 0893.3/ว 1867 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557  
ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (320300) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 2) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



    2.4.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง จ านวน 
15,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุงไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 47 ข้อ 15)  (กองการศึกษา) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    2.4.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กเล็ก จ านวน 1,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือ่ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ขัวมุง (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 
2560 หน้า 42 ข้อ 8)  (กองการศึกษา) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    2.4.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ถวายเทียนพรรษา จ านวน 1,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ประเพณีถวายเทียนพรรษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลขัวมุง (320300) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 47 ข้อ 12) (กอง
การศึกษา)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



    2.4.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ 
จ านวน 1,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือ่ส่งเสริม
แนวความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลขัวมุง (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 5)  (กองการศึกษา) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    2.4.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการแม่อุ้ยเล่านิทาน ปูอ
หนานสอนแป๋ง ของเล่น จ านวน 3,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการน าผู้สูงอายุ 
พ่อครู แม่ครู ผู้ปกครองในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง  (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 47 ข้อ
 13)  (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)

    2.4.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการปีใ๋หม่เมืองจื้นใจ๋  
หล่ะอ่อนเจียงใหม่ ใฝุเฮียนฮู้ จ านวน 3,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ประเพณีปีใ๋หม่เมือง ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขัวมุง  
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 44 ข้อ 20) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



รวม บาท

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่เด็กนักเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(สพฐ.) (โรงเรียนบ้านปากเหมือง)  และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลขัวมุง ดังนี้
    (1) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที ่6 จ านวน 
 179  คน ๆ ละ 7  บาท/วัน จ านวน 260 วัน/ปี  
จ านวน 325,780 บาท  (330400) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 9) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

คําวัสด ุ(533000) 431,620

1. คําอาหารเสริม (นม)(330400) 431,620

    2.4.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค จ านวน 3,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพือ่
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม การดูแลอนามัยต่าง ๆ ของ
สภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนให้สะอาด ปลอดภัยต่อ
การเรียนรู้และเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย  
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 54 ข้อ 55)  (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

เงินอุดหนุน (561000) 816,000

    (2) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ขัวมุง   จ านวน 54 คน ๆ ละ 7 บาท/วัน จ านวน 
280 วัน/ปี จ านวน 105,840 บาท (330400) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ
 10)  (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)
    โดย ข้อ (1) และข้อ (2) ถือปฏิบัติตาม แนวทาง
ประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 
1867 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557  ทัง้นี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1. เงินอุดหนุนสํวนราชการ (610200) 816,000

งบเงินอุดหนุน (560000) 816,000

1.1 อุดหนุนให๎โรงเรียนบ๎านปากเหมอืง  ตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ๎านปากเหมอืง 
จ านวน 716,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ส าหรับด าเนินการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน จ านวน 179 คน ๆ
 ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า



    1.2 อุดหนุนให๎โรงเรียนบ๎านปากเหมอืง ตาม
โครงการสร๎างจิตส านึกอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปาก
เหมือง ส าหรับด าเนินการโครงการเพือ่ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
เด็กและเยาวชน  (610200) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 4) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แนบท้ายหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 
1867  ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557  ทัง้นี้ จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (610200)  (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 46 ข้อ 11) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



    1.3 อุดหนุนให๎โรงเรียนบ๎านปากเหมอืง  ตาม
โครงการทํองไปใน    โลกกว๎างสูํแหลํงเรียนรู๎ เชดิชู
สถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 
40,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปาก
เหมือง ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือ่เสริม
ประสบการณ์ตรงและปลูกจิตส านึกในความรักและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(610200) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 46 ข้อ 3)  (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

    1.4 อุดหนุนให๎โรงเรียนบ๎านปากเหมอืง ตาม
โครงการพัฒนาและสํงเสริมให๎สถานศึกษาเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎พัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ชมุชน 
จ านวน 40,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปาก
เหมือง ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา พัฒนาการให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  (610200) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 –
 2560 หน้า 46 ข้อ 6) (กองการศึกษา) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 315,000

งบด าเนินงาน (530000) 165,000
คําใชส๎อย (532000) 165,000

1. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ๎ลือดออก

90,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซ้ือน้ ายา ค่าจ้าง
เหมาแรงงานพ่นยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายโครงการ  โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือส่ัง
การที ่มท0891.3/ว1412 ลงวันที ่13 มิถุนายน 
2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 50 ข้อ
 3) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)

1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัข
บ๎า

65,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการ  โดย
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 50 
ข้อ 2 ) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง



จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

1.3 โครงการสํงเสริมการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ

10,000

วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  ด้านพาหนะ, เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ
ต่าง ๆ เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0891.3/ว2526 
ลงวันที ่17 กันยายน 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560  หน้า 50  ข้อ 56 ) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

งบเงินอุดหนุน (560000) 150,000
เงินอุดหนุน (561000) 150,000

1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300) 150,000

1.1 อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
    เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจ    การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 
10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้
    (1) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่1
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (2) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่2                                              
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน



    (6) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่6
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (7) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่7
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (8) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่8                                              
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

    (9) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่9
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (10) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่10
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน     
(610300) (แผนพัฒนาสามปี 25587 - 2560 
หน้า 50 ข้อ 6) (ส านักปลัดเทศบาล)

    (3) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่3
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (4) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่4
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
    (5) อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที ่5                                              
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน



(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 6,059,040

งบบุคลากร (520000) 886,100
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) 886,100

1. เงินเดอืนพนักงาน 611,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง
ช่าง  จ านวน 3 อตัรา พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี โดย
ค านวณต้ังไวไ้ม่เกนิ 12 เดือน (220100) (กองช่าง)

2. เงินเพ่ิมตาํง ๆ ของพนักงาน 15,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่ม
คุณวฒิุให้แกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน 1 อตัรา  ตาม
หนังสือ ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวนัที่ 14 
กรกฎาคม 2551 เร่ืองให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิน่ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว 
(220200) (กองช่าง)

3. เงินประจ าต าแหนํง 42,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 1
 อตัรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดอตัราเงินประจ าต าแหน่ง 
และการรับเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล ระดับ
 6 และระดับ 7 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวดัเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2556) โดยค านวณต้ังไวไ้ม่
เกนิ 12 เดือน (220300) (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชัว่คราวให้แกพ่นักงานจ้างของกอง
ช่าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 
อตัรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัรา โดย
ค านวณต้ังจ่ายไวไ้ม่เกนิ 12 เดือน  ตามหลักเกณฑ์
ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง
 มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจ้าง

4. คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 150,000



จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

5. เงินเพ่ิมตาํง ๆของพนักงานจ๎าง 68,100

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างของกองช่าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 1  อัตรา และพนักงานจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา ตามหนังสือ ที ่มท 
0809.3/ ว 115 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2551 
เร่ือง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว โดย
ค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน (220700) (กองช่าง)

งบด าเนินงาน (530000) 1,055,000
คําตอบแทน (531000) 105,000

1. คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

50,000

1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก
ทีม่าปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือ
ผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
ผู้แทนประชาคมหรือหมู่บ้านทีร่่วมเป็นคณะกรรมการ
เปิดซองประกวดราคา/สอบราคา และกรรมการตรวจ
งานจ้างโครงการก่อสร้าง ฯลฯ (310100) (กองช่าง) 
 จ านวน 35,000 บาท

1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานฝุา
อันตรายเป็นคร้ังคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที ่(310100) (กองช่าง) จ านวน 
10,000 บาท

ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2547 โดยค านวณต้ังไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (220600) (กองช่าง)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

2. คําตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 14,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการตามค าส่ังของเทศบาล และอื่น ๆ ฯลฯ
 (310300) (กองช่าง)

3. คําเชาํบ๎าน 36,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (310400) 
(กองช่าง)

4. เงินชวํยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ (310500) (กองช่าง)

คําใชส๎อย (532000) 600,000

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100) 525,000

เพือ่จ่ายเป็น
          1.1 คําธรรมเนียมตาํง ๆ  จ านวน 5,000
 บาท
          เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (320100) (กองช่าง)
          1.2 คําจ๎างเหมาบริการ  จ านวน 
470,000 บาท
          เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกในการท าส่ิงของหรืองานทีม่ีลักษณะ
เดียวกันซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัดส่ิง

1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนนายช่าง ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามความ
ในเทศบัญญัติต าบลขัวมุง เร่ือง การก าหนด
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2554  (310100) (กองช่าง) 
จ านวน 5,000 บาท



จ านวน บาท2.1 คําใชจ๎ํายในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

20,000

2. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน ค่าจ้าง
เหมาเปล่ียนวัสดุกรองน้ า ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและ
ต้นไม้ข้างทาง และอื่น ๆ และรวมถึงจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกรายวัน เพือ่ปฏิบัติงานบ ารุงรักษางาน
ทาง ทางบก ทางน้ า ทีส่าธารณะ และอื่น ๆ ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างทัว่ไป 
(รายวัน) (320100) (กองช่าง)
          1.3  คําโฆษณาและเผยแพรํ  จ านวน 
10,000 บาท
          เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือ
หน่วยงานของทางราชการทีข่อให้ทางท้องถิ่น  
ด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต 
หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ (320100) (กอง
ช่าง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รับค าส่ัง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของ
เทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง

          1.4  คําธรรมเนียมในการด าเนินการอ่ืน ๆ
 จ านวน 40,000 บาท                                  
                เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทีจ่่ายให้แก่
หน่วยงานอื่น  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีดิ่น  
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ าและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม และอื่น ๆ  (320100) (กองช่าง)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

2.2 คําลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา 25,000

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(320300) (กองช่าง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
(320300)  (กองช่าง)

3. คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม (320400) 30,000

        เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้
ส่ิงของและแรงงาน) (320400) (กองช่าง)

คําวัสด ุ(533000) 345,000

1. วัสดสุ านักงาน 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆ ประจ า
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข 
แผ่นใส แฟูม แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้  แผงกั้นห้อง  มู่ล่ี
  โคมไฟ  โทรศัพท์  น้ าด่ืม  และอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมด้วย และเพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและค่า
บอกรับหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  
(330100) (กองช่าง)

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 40,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ในส านักงาน
และงานบริการสาธารณะ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด รัดสายไฟ
 เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา
 หลอดไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์  ชิ้นส่วนวิทยุ 
และอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330200) 
(กองช่าง)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

3. วัสดกํุอสร๎าง 15,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  ส าหรับใช้ในงาน
ของเทศบาลต าบลขัวมุง เช่น กระเบือ้ง ไม้ ปูนซิเมนต์
 ปูนขาว ทราย หิน ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ตลับเมตร 
เทปวัดระยะ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมด้วย และการปรับปรุงทีดิ่นให้มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น และมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
(กรณีมีทีดิ่นอยู่แล้ว) (330600) (กองช่าง)

4. วัสดเุชื้อเพลิงและหลํอลื่น 95,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น
 น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง แก็สหุงต้ม 
น้ ามันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองพ่นยา เคร่ือง
เล่ือยยนต์ เคร่ืองสูบน้ า อุปกรณ์หรือเคร่ืองยนต์อื่น ๆ 
ของเทศบาล รวมถึงรถยนต์รถดับเพลิง หรือ
เคร่ืองจักรกลของหน่วยงานอื่น ทีข่อรับการสนับสนุน
มาเพือ่แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (330800) (กอง
ช่าง)

5. วัสดกุารเกษตร 70,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุย๋ พันธุพ์ืช พันธุ์
สัตว์ รวมถึง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเกษตร เช่น การเพาะช าและขยายพันธุพ์ืช การ
รดน้ าและบ ารุงรักษาต้นไม้  การก าจัดวัชพืชและตัด
แต่งต้นไม้ การขุดไถพรวนดิน ความปลอดภัยทาง
การเกษตร และอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับกิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาล  รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (331000) (กอง
ช่าง)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

6. วัสดโุฆษณาและเผยแพรํ 5,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
ฟิล์ม วัสดุและอุปกรณ์บันทึกเสียง/ภาพนิ่ง/
ภาพเคล่ือนไหว กระดาษโปสเตอร์ พูก่ันและสี รูปสี/
ขาวด า/เนกาทีฟทีไ่ด้จากการล้าง/อัด/ขยายจากฟิล์ม
หรืออุปกรณ์บันทึกภาพอื่น ๆ วัสดุและอุปกรณ์
ประกอบเคร่ืองมือบันทึกเสียง/ภาพ/ภาพเคล่ือนไหว 
แบตเตอร่ี และอื่น ๆ ฯลฯ  ส าหรับกิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาล  รวมถึงการซ่อมแซมด้วย  (331100) (กอง
ช่าง)

7. วัสดคุอมพิวเตอร์ 60,000

5,000

8. วัสดอ่ืุน 20,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก
เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท ตลับผงหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง อุปกรณ์
หน่วยความจ าภายใน เมาส์ คีบอร์ด เคร่ืองอ่านและ
บันทึกข้อมูล เคร่ืองส ารองไฟฟูา   และอื่น ๆ ฯลฯ 
รวมถึงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงการ
ซ่อมแซมด้วย (331400) (กองช่าง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ เช่น กระจกโค้ง เปูา
สะท้อนแสง ปูายแนะน า ปูายบอกทาง หลักน าโค้ง 
ไฟกระพริบเตือน  อุปกรณ์วัดระยะ  และอื่น ๆ ฯลฯ 
รวมถึงการซ่อมแซมด้วย (331700) (กองช่าง)

คําสาธารณูปโภค (534000) 5,000

1. คําบริการไปรษณีย์

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ (340400) 
(กองช่าง)



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท1.1 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํ 1 ซอย 1 ขา๎งวัดป่าเดื่อ

324,200

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีรายละเอียดและขนาด
โดยประมาณ ดังนี้ กว้าง 4.0 ม. ยาว 149 ม. และ
ขยายผิวจราจรเพือ่การเล้ียวพืน้ที ่35.75 ตร.ม. หนา
 0.15 ม. มีไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมี
พืน้ทีผิ่วจราจรรวมไม่น้อยกว่า 631.75 ตร.ม. พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลขัวมุง ท.04/51  สถานที ่ข้างวัดปุา
เด่ือ ซอย 1 หมู่ 1 บ้านปุาเด่ือ ต าบลขัวมุง อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 1 
โครงการ 4 หน้า 69 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
(420900) (กองช่าง)

2,049,902
คําครุภัณฑ์ (541000) 6,000

งบลงทุน

คําทีด่นิและสิ่งกํอสร๎าง (542000) 2,043,902

1. คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

1. คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) 6,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
 หรือค่าซ่อมกลาง  (411800) (กองช่าง)
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1.2 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต   หมูํ 6 (ชวํงตอํแยกซอย 9/1)

88,700

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต มีรายละเอียดและขนาดโดยประมาณ
ดังนี้ กว้าง 3.0 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.05 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรรวมไม่น้อยกว่า 129 
ตร.ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง  ท.03/51 
 สถานที ่เร่ิมบ้านนางดวงทิพย์ อินต๊ะรักษา (ช่วงต่อ
แยกซอย 9/1) หมู่ 6 บ้านหัวดง ต าบลขัวมุง อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 6 
โครงการ 4 หน้า 89 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
(420900) (กองช่าง)

1.3 โครงการซํอมบ ารุงปกตถินนในหมูํบ๎านโดยการ
เสริมไหลํทางหินคลุกบดอัดแรงคน หมูํ 8 (ทําปูแ่ดง)

75,100

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติถนนในหมู่บ้านโดยการ
เสริมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแรงคน มีรายละเอียดและ
ขนาดโดยประมาณดังนี้ กว้าง 0.50 ม. – 1.50 ม.  
ยาว 500 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง 
ฉพ.04/58  สถานที ่หมู่ 8 (ท่าปูแุดง) บ้านไร่ดง 
ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ของเทศบาล
ต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 8 โครงการ 4 หน้า 97 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
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เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายสะพาน(ท่อลอด)ด้วยการเสริม
ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรายละเอียดและ
ขนาดโดยประมาณดังนี้ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 
2.40 ม. ลึก 1.60  ม. ยาวด้านละ 1.50 ม. ทัง้ 2 
ด้าน หรือยาวรวมทัง้สองด้านไม่น้อยกว่า 3.0 ม. และ
ก่อสร้างก าแพงหูช้างทัง้ 2 ด้าน พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลขัวมุง ฉพ.07/58  สถานที ่ทางไปปุา
ช้าสันทรายก้อม หมู่ 2 บ้านสันทรายก้อม ต าบลขัวมุง
 อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2558-2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 2 โครงการ 1 หน้า 74 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน) (420900) (กองช่าง)

1.5 โครงการปรับระดบัทํอลอดกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 7 หน๎าสวนนางไพริน หนํอมอม

52,300

เพือ่จ่ายเป็นปรับระดับท่อลอดกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการร้ือท่อลอดกลมเดิมออกแล้วปรับระดับ
วางท่อลอดกลมเดิมกลับคืน มีรายละเอียดและขนาด
โดยประมาณดังนี้ ท่อลอดกลมเดิม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.0 ม. ยาว 6.0 ม. ก่อสร้างก าแพงหูช้าง
ทัง้ 2 ด้าน และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตาม
แบบเฉพาะแห่งเทศบาลต าบลขัวมุง ท.08/58  
สถานที ่บริเวณหน้าสวนนางไพริน หน่อมอม หมู่ 7 
บ้านหัวดง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -

1.4 โครงการขยายสะพาน(ทํอลอด)คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 2 ทางไปป่าชา๎สันทรายก๎อม

166,000

ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน) (420900) (กองช่าง)
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               - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว100 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลขัวมุง ท.04/51  พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลขัวมุงทีป่รากฏในแบบแต่ละงาน  
สถานที ่เร่ิมข้างศาลา SML หมู่ 10 ต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 10 โครงการ 1 หน้า 106  และ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่
 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน) (420900) (กองช่าง)

2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 7 โครงการ
 4 หน้า 94 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
(420900) (กองช่าง)

1.6 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าชมุชนพร๎อมบํอพัก
และขยายผิวจราจร หมูํ 10 เริ่มขา๎งศาลา SML

323,100

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร มีรายละเอียดและขนาดโดยประมาณ
 ดังนี้ 
               - รางระบายน้ าผนังและฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.30 ม.  ลึก 0.50 ม.
  ยาว 100 ม. ตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง รน.
05/51 (ข1-30)
               - บ่อพักผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50x0.50 ม. ลึก
 0.60 ม. จ านวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง
 รน.04/51 (ก-60)
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รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง ฉพ.01/58
  สถานที ่ระบุตามจุด หมู่ 1 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี
 จังหวัดเชียงใหม่  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558
 - 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 1  
โครงการ 5 หน้า 70 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
(420900) (กองช่าง)

1.8 โครงการตดิตั้งราวกันตก (Guard rail) จ านวน 2
 จุด หมูํ 2

57,300

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังราวกันตกเหล็กลูกฟูกเคลือบ
สังกะสี (Guard rail) จ านวน 2 จุด มีรายละเอียด
และขนาดโดยประมาณ ดังนี้
               - จุด 1 ยาวรวม 8 ม. ติดต้ังเป็นราวกัน
ตกถนน 2 ช่วง บริเวณข้างล าเหมืองเส้นนอกและเส้น
ใน ทัง้ 2 จุดอยู่หน้าบ้านนางน้อย อินภิบาล 
               - จุด 2 ยาวรวม 12 ม. ติดต้ังเป็นราว
กันตกสะพาน(ท่อลอด) ทัง้ 2 ข้าง บริเวณสะพาน(ท่อ
ลอด) ทางเข้าปุาช้าบ้านสันทรายก้อม

1.7 โครงการตดิตั้งราวกันตก (Guard rail) จ านวน 3
 จุด หมูํ 1

113,900

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังราวกันตกเหล็กลูกฟูกเคลือบ
สังกะสี (Guard rail) จ านวน 3 จุด มีรายละเอียด
และขนาดโดยประมาณ ดังนี้
               - จุด 1 ยาวรวม 12 ม. ติดต้ังเป็นราว
กันตกถนนทัง้ 2 ด้าน บริเวณปากซอย 3               
                    - จุด 2 ยาว 35 ม. ติดต้ังเป็นราว
กันตกถนน บริเวณข้างล าเหมืองหนองมะแคว้ง หน้า
บ้านครูเพียงใจ เดชะวัง
               - จุด 3 ยาว 8 ม. ติดต้ังเป็นราวกันตก
ถนน บริเวณปากซอยชลประทาน เหนือตลาดปุาเด่ือ  
               ทัง้ 3 จุด มีความยาวรวมโดยประมาณ 
55 ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
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ฉพ.03/58  สถานที ่ระบุตามจุด หมู่ 3 ต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2558 - 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 3  โครงการ 4 หน้า 79 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน) (420900) (กองช่าง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังราวกันตกเหล็กลูกฟูกเคลือบ
สังกะสี (Guard rail) จ านวน 2 จุด บริเวณหน้าบ้าน
พ่อหลวงนิคม ทายะ มีรายละเอียดและขนาด
โดยประมาณ ดังนี้
               - จุด 1 ยาว 14 ม. ติดต้ังเป็นราวกันตก
ถนน บริเวณข้างล าเหมืองเส้นทุง่ปุาตัน  
               - จุด 2 ยาว 12 ม. ติดต้ังเป็นราวกันตก
ถนน บริเวณข้างล าเหมืองหลวง 
               ทัง้ 2 จุด มีความยาวรวมโดยประมาณ 
22 ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง

               ทัง้ 2 จุด มีความยาวรวมโดยประมาณ 
20 ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัวมุง ฉพ.02/58
  สถานที ่ระบุตามจุด หมู่ 2 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี
 จังหวัดเชียงใหม่  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558
 - 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 2  
โครงการ 3 หน้า 74 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
(420900) (กองช่าง)

1.9 โครงการตดิตั้งราวกันตก (Guard rail) จ านวน 2
 จุด หมูํ 3

54,600



จ านวน บาท

จ านวน บาท2.1 คําขดุลอกล าเหมอืงภายในต าบลขวัมงุ 248,700

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมืองภายในต าบลขัวมุง 
จ านวน 8 เส้น มีรายละเอียด ขนาด และปริมาตร
เฉล่ียโดยประมาณ ดังนี้ 
               - เส๎น 1 ตลอดเส๎นล าเหมอืงหนองหงส์ 
ขนาดเดิม ด้านบนกว้าง 1.50 ม. ด้านล่างกว้าง 1.0 
ม. ลึก 0.70 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 1.50 ม. 
ด้านล่างกว้าง 1.0 ม. ลึก 1.0 ม. ยาว 1,300 ม. คิด
เป็นปริมาตรขุด 390 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 5 หน้า 60) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

2. คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งกํอสร๎าง 
(421000)

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีรายละเอียดและขนาด
โดยประมาณ ดังนี้ กว้าง 4.0 ม. ยาว 31.50 ม. หนา
 0.15 ม. มีไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือมี
พืน้ทีผิ่วจราจรรวมไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลขัวมุง ท.04/51  สถานที ่หมู่ 4 บ้าน
ท่ามะโอ ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ของ
เทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ หมู่ 4 โครงการ 4 หน้า 82  
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน) (420900) (กองช่าง)

1.10 โครงการกํอสร๎างถนนในหมูํบ๎านผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํ 4 ต าบลขวัมงุ เชื่อม หมูํ 6 
ต าบลดอนแก๎ว

70,000



ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
        - เส๎น 2 ตลอดเส๎นล าเหมอืงทุงํกํู ขนาดเดิม 
ด้านบนกว้าง 2.50 ม. ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. ลึก 
1.50 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 2.50 ม. ด้านล่าง
กว้าง 1.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 2,540 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 1,143 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 14 หน้า 60 และโครงการ 34 หน้า 62) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

         - เส๎น 3 ตลอดเส๎นล าเหมอืงมะแคว๎งเส๎นใน
และเส๎นนอก ขนาดเดิม ด้านบนกว้าง 3.0 ม. 
ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ขุดใหม่ ด้านบน
กว้าง 3.0 ม. ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.80 ม. 
ยาว 2,795 ม. คิดเป็นปริมาตรขุด 1,257.75 ลบ.
ม.  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560  
ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการ 9 หน้า 
 60 และโครงการ 16 หน้า 61) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน)



         - เส๎น 4 ตลอดเส๎นล าเหมอืงเพไล   ขนาด
เดิม ด้านบนกว้าง 4.50 ม. ด้านล่างกว้าง 1.70 ม. 
ลึก 1.60 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 4.50 ม. ด้านล่าง
กว้าง 1.70 ม. ลึก 1.90 ม. ยาว 3,475 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 1,772.25 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 18 หน้า 61) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

         - เส๎น 5 ตลอดเส๎นล าเหมอืงพญาค า  ขนาด
เดิม ด้านบนกว้าง 3.50 ม. ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 3.50 ม. ด้านล่าง
กว้าง 1.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 4,500 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 2,025 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 23 หน้า 61) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)



          - เส๎น 7 ตลอดเส๎นล าเหมอืงเหลียว   ขนาด
เดิม ด้านบนกว้าง 4.0 ม. ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. ลึก
 1.50 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 4.0 ม. ด้านล่างกว้าง
 1.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 690 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 310.50 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 8 หน้า 60) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

          - เส๎น 6 ตลอดเส๎นล าเหมอืงหลวง  ขนาด
เดิม ด้านบนกว้าง 4.0 ม. ด้านล่างกว้าง 1.50 ม. ลึก
 1.50 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 4.0 ม. ด้านล่างกว้าง
 1.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 1,930 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 868.50 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 6 หน้า 60) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)



จ านวน บาท

          พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการทีล่ า
เหมืองทุกเส้น รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขัว
มุง ฉพ.9/58  สถานที ่ล าเหมืองภายในต าบลขัวมุง  
ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
(421000) (กองช่าง)

          - เส๎น 8 ตลอดเส๎นล าเหมอืงโตง๎  ขนาดเดิม
 ด้านบนกว้าง 3.0 ม. ด้านล่างกว้าง 1.40 ม. ลึก 
1.20 ม. ขุดใหม่ ด้านบนกว้าง 3.0 ม. ด้านล่างกว้าง
 1.40 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,350 ม. คิดเป็น
ปริมาตรขุด 567 ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
 2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ 29 และ 32(บางส่วน) หน้า 62) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงงานจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมา
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ในงานอาคาร งานทาง งาน
ชลประทาน งานไฟฟูาและแสงสว่าง และงานอื่น ๆ ที่
พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
สาธารณะ (รายจ่ายเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ทีม่ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (421000) (กองช่าง)

2.2 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งกํอสร๎าง
ทัว่ไป

351,702



จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลขัวมุง โดยการทาสีภายนอกอาคาร  มี
รายละเอียดและขนาดโดยประมาณดังนี้ พืน้ทีท่าสี 
880 ตร.ม. และซ่อมปรับแต่งในส่วนทีเ่สียหาย 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลขัวมุง ฉพ.11/58   สถานที ่  
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลขัวมุง หมู่ 6 ต าบลขัว
มุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558 – 2560  ของเทศบาลต าบลขัว
มุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ  โครงการ 24(บางส่วน) หน้า 
68 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน) (421000) (กอง
ช่าง)

2.3 ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลขวัมงุ    
หมูํ 6

88,300

3. คําออกแบบ คําควบคุมงานทีจ่ํายให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงสิ่งกํอสร๎าง 
(422000)

3.1 รายจํายคําออกแบบ คําควบคุมงานเพ่ือให๎ไดม๎า
สิ่งกํอสร๎าง

30,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล เพือ่ให้ได้มาส่ิงก่อสร้าง 
โดยเป็นอาคารหรือการด าเนินการทีอ่ยู่ในข่ายของการ
ควบคุมอาคารตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือลักษณะงานทีบุ่คลากรในกองช่างจะ
สามารถด าเนินการได้  (422000) (กองช่าง)



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท
1.1 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 3 ซอยหน๎าวัด
ปากเหมอืง จ านวน 98,127.66 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ซอยหน้า
วัดปากเหมือง หมู่ 3 ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการไฟฟูา
ฯ งานที ่39 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 3 
โครงการ 1 (ซอยหน้าวัดปากเหมือง) หน้า 79 และ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่
 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (610200) (กองช่าง) (ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)

2,068,038
เงินอุดหนุน (561000) 2,068,038

1. เงินอุดหนุนสํวนราชการ (610200) 2,068,038

งบเงินอุดหนุน (560000)



1.2 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย 6 (วรโชต)ิ หมูํ
 4 ชวํงหมูํ 3 จ านวน 166,928.79 บาท           
   เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ซอย 6 (วร
โชติ) หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 3 และหมู่ 2 ด าเนินการในช่วง
หมู่ 3 จนสุดซอยทีห่มู่ 2 ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟูาฯ งานที ่40 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 3 
โครงการ 2 หน้า 79 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน (610200)
 (กองช่าง) (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 
สิงหาคม 2557)

1.3 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 4 เริ่มบ๎านนาย
พัฒน์ ถึงสวนนางธิดา  จ านวน 188,517.73 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  หมู่  4    
เร่ิมบ้านนายพัฒน์ ทรบาล ถึงสวนนางธิดา ราชจินดา 
 ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการไฟฟูาฯ งานที ่27  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาล
ต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 4 โครงการ 1 หน้า 82 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (610200) (กองช่าง) (ตามมติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด คร้ังที ่
5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)



1.4 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร๎อมโคมแสงสวําง 
หมูํ 5 ซอย 10 จ านวน 100,265.09 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร้อมโคม
แสงสว่าง หมู่ 5 ซอย 10  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟูาฯ งานที ่28  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 5 
โครงการ 1 หน้า 84 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
(610200) (กองช่าง) (ตามมติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด คร้ังที ่
5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)

1.5 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 6 เลียบล า
เหมอืงมะแคว๎ง  จ านวน 158,304.16 บาท        
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 6 
เลียบล าเหมืองมะแคว้ง เร่ิมใกล้โรงเก็บของประจ า
หมู่บ้าน จนสุดเขตติดต่อหมู่ 7  ตามสรุปค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟูาฯ งานที ่29  ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 6 โครงการ 1 หน้า 89 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน (610200) (กองช่าง)



(ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)

1.6 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 7 ถนนเส๎น
เลียบแมน้ํ าปิง  จ านวน 362,958.55 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 7  ถนน
เส้นเลียบแม่น้ าปิง  เร่ิมบ้านน้ าปิง จนสุดเขตติดต่อหมู่
 6  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการไฟฟูาฯ งานที ่30  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของ
เทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ หมู่ 7  โครงการ 1 หน้า 94 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน (610200) (กองช่าง) (ตาม
มติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)

1.7 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 8 ถนนเส๎นทุงํ
เหลํา  จ านวน 391,288.94 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 8  ถนน
เส้นทุง่เหล่า เร่ิมส่ีแยกวัดไร่ดง แยกเป็น 3 จุด จน
ก่อนถึงหลังวัดต้นผ้ึง  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการไฟฟูา
ฯ งานที ่33, 34 และ 35 ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน
สาธารณูปการ หมู่ 8 โครงการ 1 หน้า 97 และ



        1.8 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขา
สารภี โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 9 เลียบ
ล าเหมอืงล๎องโป่ง  จ านวน 251,484.88 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 9  
เลียบล าเหมืองล้องโปุง  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟูาฯ งานที ่38 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 9 
โครงการ 1 หน้า 103 และตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
(610200) (กองช่าง) (ตามมติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด คร้ังที ่
5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่
 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (610200) (กองช่าง) (ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)



1.10 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 10 ซอย 3 
จ านวน 143,057.28 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 10 
ซอย 3  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการไฟฟูาฯ งานที ่37
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของ
เทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ หมู่ 10 โครงการ 2 หน้า 
106 และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน (610200) (กอง
ช่าง) (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คร้ังที ่5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 
2557)

1.9 อุดหนุนให๎การไฟฟ้าสํวนภูมภิาค สาขาสารภี 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูํ 9 ถนนเชื่อมหมูํ
 6 ต าบลทํากว๎าง  จ านวน 207,104.92 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ 9 ถนน
เชื่อมหมู่ 6 ต าบลท่ากว้าง  ตามสรุปค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟูาฯ งานที ่36  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) ของเทศบาลต าบลขัวมุง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ หมู่ 9 
โครงการ 2 หน้า 103 และตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที ่4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
(610200) (กองช่าง) (ตามมติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด คร้ังที ่
5/2557 เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2557)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 1,250,000
งบด าเนินงาน (530000) 1,250,000

คําใชส๎อย (532000) 1,250,000

เพือ่จ่ายเป็น
1.1 คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 1,250,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีม่ีลักษณะเดียวกันซ่ึงมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
ได้แก่ การด าเนินการบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะ
และส่ิงปฏิกูลมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(320100) (กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558
 - 2560 หน้า 113 ข้อ 2) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการทร้พยากรธรรมชาติ
พลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน)

1. รายจํายเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ (320100)    1,250,000



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 395,000

งบด าเนินงาน (530000) 345,000
คําใชส๎อย (532000) 345,000

1. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

1.1 โครงการจัดการแขงํขนักีฬาเยาวชนและประชาชน 150,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น การ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันวิง่กระสอบ การ
แข่งขันวิง่สามขา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลง
วันที ่3 สิงหาคม 2547 (320300) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 64 ข้อ 1) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

1.2 โครงการสํงเสริมการสร๎างสุขภาพ ดว๎ยการออก
ก าลังกายและมวลชนแชลเลนดเ์ดย์

45,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกก าลังกายและเล่น
กีฬามากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬา  เช่น   ลูกฟุตบอล   ลูกวอลเลย์บอล   
ลูกตะกร้อ  ลูกเปตอง เป็นต้น  เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น าไปใช้ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา  โดยถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2547  
(320300)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560



จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300) 50,000

1.3 โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแขงํขนักีฬา 150,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาระหว่างหน่วยงาน หรือ
การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทีห่น่วยงานอื่นจัดขึ้น  
โดยเป็นการแข่งขันต้ังแต่ระดับอ าเภอเป็นต้นไป เช่น 
กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ เป็น
ต้น  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560  
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 65 ข้อ 5) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

งบเงินอุดหนุน (560000) 50,000

1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ตามโครงการ
จัดกิจกรรมกีฬาตา๎นยาเสพตดิ  เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 5,000 บาท  รวม 50,000 บาท  ได้แก่
    (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปุาเด่ือ 
หมู่ที ่1 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันทราย
ก้อม หมู่ที ่2 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) 50,000

หน้า 50 ข้อ 1) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



    (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากเหมือง
 หมู่ที ่3 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ามะโอ 
หมู่ที ่4 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขัวมุง หมู่
ที ่5 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่
ที ่6 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่
ที ่7 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท

    (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไร่ดง หมู่ที่
 8 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองก
เหนือ หมู่ที ่9 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองกใต้
 หมู่ที ่10 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด จ านวน 5,000 บาท
    เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เพือ่
สนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน  
และประชาชนในหมู่บ้านและต าบล (610300) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 65 ข้อ
 3) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 699,000
งบด าเนินงาน (530000) 402,000

คําใชส๎อย (532000) 402,000

1. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

1.1 คําใชจ๎ํายในกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา 12,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดหา
เคร่ืองถวายเทียนพรรษา เคร่ืองไทยทาน-สังฆทาน 
เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 42 ข้อ 4) (กองการศึกษา) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

1.2 คําใชจ๎ํายในโครงการสายใยครอบครัว ด าหัว
ผ๎ูสูงอายุต าบลขวัมงุ

200,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด าหัวผู้สูงอายุ  
ตามประเพณีท้องถิ่น เช่น การจัดหาเคร่ืองสักการะด า
หัว – น้ าอบน้ าหอม – ดอกมะลิ เป็นต้น  โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 42 ข้อ
 1) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

1.3 คําใชจ๎ํายในโครงการสืบศิลป์ถ่ินศรัทธา  สรงน้ า
พระธาตเุจ๎าเวียงกุมกาม

15,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การจัด
ขบวนแห่น้ าสรง   ขบวนเคร่ืองสักการะ เป็นต้น  โดย
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่าย   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 42 ข้อ
 5) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)

1.4 คําใชจ๎ํายในโครงการสืบสานประเพณีปีใ๋หมเํมอืง
ด าหัวนายอ าเภอสารภี

5,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม   เช่น    การ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทงใหญ่  
การประกวดท าอาหารพืน้เมือง  การแข่งขันว่าวฮม 
การแข่งขันปีนเสาน้ ามัน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดขบวนแห่
เคร่ืองสักการะด าหัว เช่น หมากสุ่มหมากเบ็ง วัสดุ
เคร่ืองสักการะด าหัวต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (320300) (แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 43 ข้อ 3) (กอง
การศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

1.5 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง 170,000



รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) 297,000
เงินอุดหนุน (561000) 297,000

27,000

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดเชยีงใหมตําม
โครงการจัดงานมหกรรมไมด๎อกไมป๎ระดบั ครั้งที ่39
 ประจ าปี 2558 จ านวน 5,000 บาท
    เพือ่จ่ายให้ทีท่ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ คร้ังที ่39 ประจ าปี 2558 
(610200) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 43 ข้อ 6) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน) (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่30 
กรกฎาคม 2557)

1. เงินอุดหนุนสํวนราชการ (610200)

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 42 ข้อ
 2) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง)

    1.2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภี  ตาม
โครงการจัดขบวนแหํรถบุปผชาต ิจ านวน 20,000
 บาท
    เพือ่จ่ายให้ทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภี เป็นค่า
จัดขบวนแห่รถ บุปผชาติของอ าเภอสารภี  เพือ่
ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด
เชียงใหม่ตามประเพณี  (610200) (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 43 ข้อ 5) (กอง
การศึกษา)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)



จ านวน บาท2. เงินอุดหนุนเอกชน (610300) 90,000

2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน    ตามโครงการ
จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 6,000 บาท รวม 60,000 บาท ได้แก่
    (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปุาเด่ือ 
หมู่ที ่1 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท
    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันทราย
ก้อม หมู่ที ่2 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท
    (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากเหมือง
 หมู่ที ่3 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท
    (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ามะโอ 
หมู่ที ่4 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท

 (ตามมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จงัหวัด คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่30 กรกฎาคม 2557)

    1.3 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสารภีตาม
โครงการสืบสานประเพณีปีใ๋หมเํมอืง จ านวน 
2,000 บาท
           เพื่อจ่ายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 (610200)   (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558 – 2560
 หน้า 43 ข้อ 2) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวดัเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การสร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการ
เปล่ียนแปลง)  (ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับจังหวดั คร้ังที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 30 
กรกฎาคม 2557)



     (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขัวมุง 
หมู่ที ่5 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท                     
    (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่
ที ่6 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณียี่
เป็ง จ านวน 6,000 บาท
     (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง 
หมู่ที ่7 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท

2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน ตามโครงการ
จัดกิจกรรมประเพณีแหํไมค้๎ า  (ตน๎โพธิ์) เพือ่จ่ายเป็น
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 10 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3,000 บาท รวม 30,000 
บาท  ได้แก่
    (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปุาเด่ือ 
หมู่ที ่1 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันทราย
ก้อม หมู่ที ่2 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท

     (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไร่ดง หมู่
ที ่8 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณียี่
เป็ง จ านวน 6,000 บาท
     (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองก
เหนือ หมู่ที ่9 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท
     (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองก
ใต้ หมู่ที ่10 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เป็ง จ านวน 6,000 บาท
     (610300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 
2560 หน้า 43 ข้อ 9) (กองการศึกษา) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



     (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปาก
เหมือง หมู่ที ่3 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 
บาท

     (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ามะโอ 
หมู่ที ่4 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขัวมุง 
หมู่ที ่5 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง 
หมู่ที ่6 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวดง 
หมู่ที ่7 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท

     (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไร่ดง หมู่
ที ่8 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณี
แห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองก
เหนือ หมู่ที ่9 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่ืองก
ใต้ หมู่ที ่10 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ไม้ค้ า (ต้นโพธิ)์ จ านวน 3,000 บาท
     (610300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 
2560 หน้า 43 ข้อ 8) (กองการศึกษา) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)



จ านวน บาท3. เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 
(610400)

180,000

3.1 อุดหนุนวัดป่าเดื่อตามโครงการปฏิบัตธิรรมวัน
มาฆบูชา   จ านวน 20,000 บาท
    เพือ่จ่ายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
(วัดปุาเด่ือ) เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ให้แก่ประชาชนทัง้ต าบล
และผู้สนใจทัว่ไปเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต (610400) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 44 ข้อ
 10) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง) (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 
ตามหนังสืออ าเภอสารภี ที ่ชม 0023.26/ 3393  
ลงวันที ่13  สิงหาคม 2557)

    3.2 อุดหนุนวัดขวัมงุตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชวีิตต าบลขวัมงุ จ านวน 20,000 บาท
    เพือ่จ่ายให้วัดขัวมุงเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
 เทศนา หรืออบรม (ธรรมสัญจร) เพือ่ส่งเสริม
จริยธรรมคุณธรรมให้แก่ประชาชนในต าบลขัวมุงและ
อ าเภอสารภี ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไปเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต  (610400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 43 ข้อ 4) (กองการศึกษา) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง) 
(ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย ตามหนังสือ
อ าเภอสารภี ที ่ชม 0023.26/ 3393  ลงวันที ่13 
 สิงหาคม 2557)



     (1) อุดหนุนวัดปุาเด่ือ หมู่ 1 จ านวน 10,000 
บาท
     (2) อุดหนุนวัดศรีมูลเรือง หมู่ 3 จ านวน 
10,000 บาท
     (3) อุดหนุนวัดปากเหมือง หมู่ 3 จ านวน 
10,000 บาท
     (4) อุดหนุนวัดขัวมุง หมู่ 5 จ านวน 10,000 บาท
     (5) อุดหนุนวัดหัวดง หมู่ 7 จ านวน 10,000 
บาท
     (6) อุดหนุนวัดไร่ดง หมู่ 8 จ านวน 10,000 บาท
     (7) อุดหนุนวัดอุทุมพราราม หมู่ 9 จ านวน 
10,000 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรม
หรือเทศนา เพือ่ส่งเสริมพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม วัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและสืบสานประเพณีในต าบล (610400)

    3.3 อุดหนุนวัดเพ่ือจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริม
พัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ประเพณีและวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา จ านวน 70,000 บาท
     เพือ่จ่ายอุดหนุนให้วัดในต าบลขัวมุง จ านวน 7 วัด
 ได้แก่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง) (ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาวินิจฉัย ตามหนังสืออ าเภอสารภี ที ่ชม 
0023.26/ 3393  ลงวันที ่13  สิงหาคม 2557)



     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
ตามหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ 
อบรมหรือเทศนา ปฏิบัติธรรม เพือ่ส่งเสริมพัฒนา
ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
สืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ (610400)

    3.4 อุดหนุนวัดเพ่ือจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ า
พระธาต ุจ านวน 70,000 บาท
    เพือ่จ่ายอุดหนุนให้วัดในต าบลขัวมุง จ านวน 7 วัด 
ได้แก่
     (1) อุดหนุนวัดปุาเด่ือ หมู่ 1 จ านวน 10,000 
บาท
     (2) อุดหนุนวัดศรีมูลเรือง หมู่ 3 จ านวน 
10,000 บาท
     (3) อุดหนุนวัดปากเหมือง หมู่ 3 จ านวน 
10,000 บาท
     (4) อุดหนุนวัดขัวมุง หมู่ 5 จ านวน 10,000 บาท
     (5) อุดหนุนวัดหัวดง หมู่ 7 จ านวน 10,000 
บาท
     (6) อุดหนุนวัดไร่ดง หมู่ 8 จ านวน 10,000 บาท
     (7) อุดหนุนวัดอุทุมพราราม หมู่ 9 จ านวน 
10,000 บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 42 ข้อ
 3) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง) (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 
ตามหนังสืออ าเภอสารภี ที ่ชม 0023.26/3393 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2557)



(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 44 ข้อ
 17) (กองการศึกษา) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ
 และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง) (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 
ตามหนังสืออ าเภอสารภี ที ่ชม 0023.26/3393 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2557)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานการเกษตร
งานสํงเสริมการเกษตร 50,000

งบด าเนินงาน (530000) 50,000
คําใชส๎อย (532000) 50,000

1. รายจํายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเํขา๎
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืน ๆ (320300)

1.1 คําใชจ๎ํายโครงการเกษตรอินทรีย์ 10,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและด าเนินกิจกรรม  
เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการท าปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ  โดยถือปฏิบัติ
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 
(320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 
 หน้า 56  ข้อ 2) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน)

1.2 คําใชจ๎ํายโครงการถํายโอนภารกิจศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลขวัมงุ

10,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล   โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ,
 การเรียนรู้แลกเปล่ียนร่วมกับองค์กรอื่น ๆ , การ
สร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 
(320300)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 หน้า 56  ข้อ 1 ) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน)



จ านวน บาท

จ านวน บาท

1.3 คําใชจ๎ํายโครงการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมและการประหยัด
พลังงานและลดภาวะโลกร๎อน

20,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและด าเนินกิจกรรม 
เช่น การปลูกต้นไม้ การประชาสัมพันธ์งดการเผา ลด
ภาวะโลกร้อน การประชาสัมพันธ์ทางรถขยายเสียง 
ปูายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้ เป็นต้น   โดย
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2549 (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -
 2560 หน้า 59 ข้อ 1) (ส านักปลัดเทศบาล) 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

1.4 คําใชจ๎ํายโครงการสร๎างความเขม๎แขง็แกํชมุชนใน
การแก๎ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

10,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและด าเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควัน เช่น การประชาสัมพันธ์งดการเผา เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2549  (320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558 – 2560  หน้า 59 ข้อ 3 ) (ส านัก
ปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)



รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 930,970

งบกลาง (510000) 930,970
งบกลาง (510000) 930,970

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 79,500

200,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน
ของนายจ้างและผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลต าบลทัง้หมด (110300)
 (ส านักปลัดเทศบาล)

2. เบีย้ยังชพีผ๎ูป่วยเอดส์ 72,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึง
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสา
ธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว ฯลฯ) หรือกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากทีง่บประมาณต้ังจ่ายไว้ หรือเพือ่
ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
หรือ กรณีทีม่ีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายจากเงิน
ประเภทนี้  (111000) (ส านักปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
โรคเอดส์ ทีแ่พทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง้ขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 12 
คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท  
(110900) (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า
 55 ข้อ 1) (ส านักปลัดเทศบาล) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้
 ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง)

3. ส ารองจําย



จ านวน บาท

จ านวน บาท

4. รายจํายตามขอ๎ผูกพัน       225,470

ต้ังเพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ 
บ าเหน็จตกทอด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่
มท0808.2/ว 2025 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2549 
 ให้เทศบาล.ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ โดย
ไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนทุกชนิด (120100) (ส านักปลัดเทศบาล)

เพือ่จ่ายเป็น
    4.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  
จ านวน 124,000 บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล ตามหลักเกณฑ์ฯ ทีค่ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด (เทศบาลสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพือ่ใช้
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคใน
ท้องถิ่น ฯลฯ  (111100) (ส านักปลัดเทศบาล)

5. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวน
ท๎องถ่ิน (กบท.)

354,000

    4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชน  จ านวน
 101,470 บาท
    ต้ังเพือ่เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท.0891.4/ว 2502
 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 ให้เทศบาลสมทบ 1 
ส่วน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(111100) (ส านักปลัดเทศบาล)



ง
บ
บุ
ค

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

งบบคุลากร
เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1,490,400 1,490,400

ส ารองจ่าย 200,00
0

200,000

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม

79,500 79,500

เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น
 (กบท.)

354,000 354,000

    225,470

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 72,000 72,000

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพนั  225,470

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน



64,080

37,680

115,920

380,640

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

งบบคุลากร

แผนงาน
การศึกษา

เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 611,000 2,974,980 3,966,620

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน

15,000       146,640     199,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

68,100 443,040 627,060

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

150,000 748,856 962,936

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
ลูกจ้างประจ า

19,020 19,020

เงินเดือนนายก/รอง
นายก

695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

198,720 198,720



ง
บ
ด

63,600

9,000

   317,222 450,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบคุลากร
เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพธิกีาร

60,000 60,000

ค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

14,000 30,000 53,000

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการ

  1,775,000 500,139    3,042,361

    340,000

ค่าเช่าบา้น 36,000 162,000 261,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั
ราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

50,000       290,000

60,030

ค่าเบี้ยประชุม 30,000 30,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 151,000 193,000

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุร

5,000 55,030

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 160,980 160,980



   10,000

   10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เกษตรอินทรีย์

แผนงาน
การศึกษา

รวม
แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการถ่าย
โอนภารกิจ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลขัวมุง

      10,000

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ดอกไม้ พวงมาลา 
และพานประดับพุ่ม
ดอกไม้

20,000 20,000

      10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏบิติัราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ



20,000

20,000

130,000

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

ค่าใช้สอย
งบ
ด าเนินงาน

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการวนั
เด็กแหง่ชาติ

130,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พฒันาศักยภาพ
เยาวชนต าบลขัวมุง

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับขยายเวลา
ใหบ้ริการประชาชน

20,000 20,000



   10,000

30,000

50,000

8,000

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา

      100,000     100,000

ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาบคุลากร

8,000

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

20,000 230,000 280,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์ 
อปพร.

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนในการแก้ไข
ปญัหาวกิฤตหมอกควนั

      10,000



12,000

344,400

200,000

15,000

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สายใยครอบครัว   
ด าหวัผู้สูงอายุต าบล
ขัวมุง

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สืบศิลปถ์ิ่นศรัทธา  
สรงน้ าพระธาตุเจ้า
เวยีงกุมกาม

15,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ประเพณีถวายเทยีน
พรรษา

12,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบล
ขัวมุง)

344,400



5,000

40,000

150,000

170,000

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการจัดงาน
ประเพณียี่เปง็

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน

      40,000

170,000

โครงการเทศบาล
ต าบลขัวมุงพบ
ประชาชน

        40,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน

        50,000       50,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมืองด าหวันายอ าเภอ
สารภี

5,000

ค่าลงทะเบยีนการ
ฝึกอบรม สัมมนา

25,000 200,000 265,000



100,000

90,000

65,000

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้

65,000

โครงการพฒันา
บทบาทสตรี

10,000 10,000

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

90,000

โครงการปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.

100,000

โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

20,000 20,000

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป



     10,000

45,000

150,000

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 
(OSCC) การพฒันา
คุณภาพชีวติของเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พกิารและผู้ด้อยโอกาส

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายและ
มวลชนแชลเลนด์เดย์

45,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา

150,000

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจ้ดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

      10,000



     31,000

5,000

25,000

9,000

ค่าวัสดุ

งบ
ด าเนินงาน

วสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

95,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

250,000 345,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000 80,000 165,000

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 40,000 20,000 69,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000

วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

15,000 15,000

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนใน
ชาติ

20,000 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

30,000 140,000     201,000

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน

30,000 30,000



4,000

20,000

1,000

431,620

6,000

5,000

35,000

5,875

ค่าสา
ธารณปู 
โภค

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ
ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วสัดุอื่น

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

20,000 10,000 35,875

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

20,000 20,000

5,000 25,000 30,000

วสัดุส านักงาน 40,000 110,000 185,000

วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

วสัดุการเกษตร 70,000 3,000 79,000

วสัดุก่อสร้าง 15,000 17,000 37,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

10,000 11,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 431,620

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 20,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000 50,000

วสัดุกีฬา 4,000

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน



14,000

1,000

3,600
ง
บ

5,968

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณปู 
โภค

งบ
ด าเนินงาน

ค่าครุภณัฑ์งบลงทนุ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5,968

ค่าจัดซ้ือพดัลมไอน้ า
เคล่ือนที่ จ านวน 5 ตัว

125,000 125,000

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
จ านวน 1 ชุด

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
จ านวน 1 ตัว

6,199 6,199

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
 จ านวน 2 ใบ

14,861 14,861

ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 103,600

ครุภณัฑ์ส านักงาน

ค่าไฟฟา้ 150,000 164,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 45,000 51,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล

15,000 15,000

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป



22,000

9,000

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

6,000 6,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ จ านวน 3 
เคร่ือง

9,000

ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
    โน้ตบุ้ค จ านวน 1 
เคร่ือง

25,000 25,000

ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ จ านวน
 1 เคร่ือง

22,000

ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
ต้ังโต๊ะ จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 22,000

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทนุ



แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

1.1 โครงการกอ่สร้าง
ถนนในหมูบ่า้นผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู ่1 ซอย 1 
ข้างวัดปา่เด่ือ

324,200 324,200

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

งบลงทนุ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1.10 โครงการ
กอ่สร้างถนนใน
หมูบ่า้นผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ่4 ต าบลขัวมงุ 
เชือ่มหมู ่6 ต าบลดอน
แกว้

       70,000       70,000

1.2 โครงการกอ่สร้าง
ถนนในหมูบ่า้นผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต   หมู ่6 (ช่วง
ต่อแยกซอย 9/1)

88,700 88,700



งบลงทนุ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1.3 โครงการซ่อม
บ ารุงปกติถนนใน
หมู่บา้นโดยการเสริม
ไหล่ทางหนิคลุกบด
อัดแรงคน หมู่ 8 (ทา่
ปู่แดง)

75,100 75,100

1.4 โครงการขยาย
สะพาน(ทอ่ลอด)
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 ทางไปปา่ช้า
สันทรายก้อม

166,000 166,000

1.5 โครงการปรับ
ระดับทอ่ลอดกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 หน้าสวนนาง
ไพริน หน่อมอม

52,300 52,300

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข



57,300

1.8 โครงการติดต้ัง
ราวกันตก (Guard 
rail) จ านวน 2 จุด 
หมู่ 2

57,300

1.7 โครงการติดต้ัง
ราวกันตก (Guard 
rail) จ านวน 3 จุด 
หมู่ 1

113,900 113,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1.6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าชุมชน
พร้อมบอ่พกัและ
ขยายผิวจราจร หมู่ 
10 เร่ิมข้างศาลา SML

323,100 323,100

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทนุ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง



แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

248,700

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

88,300

ค่าขุดลอกล าเหมือง
ภายในต าบลขัวมุง

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลขัวมุง หมู่ 6

88,300

248,700

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างทั่วไป

     351,702     351,702

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

1.9 โครงการติดต้ัง
ราวกันตก (Guard 
rail) จ านวน 2 จุด 
หมู่ 3

54,600 54,600

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

งบลงทนุ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง



140,000 150,000

180,000

งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน

183,000

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทนุ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน       210,000     500,000

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่
เปน็สาธารณประโยชน์

3,000

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ใหแ้ก่เอกชน นิติ
บคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานเพื่อให้
ได้มาส่ิงก่อสร้าง

30,000 30,000



งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน 27,000 816,000

   50,000 1,094,000    315,000 3,010,605 600,000

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม  930,970   7,309,040   10,690,385  24,000,000

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

2,068,038 18,000 2,929,038

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข
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