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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่คือ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลแม่คืออีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่คือ  จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น          29,587,065.37.-บาท 
1.1.2 เงินสะสม            13,575,269.31.-บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม          10,715,348.35.-บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย (ณ 30 กันยายน 2562) 
จ านวน     2   โครงการ    รวม      12,800.-บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จ านวน     10  โครงการ     รวม  1,508,397.80.-บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง   -   บาท 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 
  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น    44,657,910.96.-บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร           1,497,310.16.-บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  652,547.67.-บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    250,313.18.-บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -      บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        79,912.50.-บาท 
   หมวดรายได้จากทุน             -      บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร           23,135,736.45-บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           19,042,091.00.-บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์               750,810.00.-บาท 
  (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  41,837,844.40.-บาท 
   งบกลาง             10,457,968.85.-บาท 
   งบบุคลากร            14,432,576.00.-บาท 
   งบด าเนินงาน     9,646,789.53.-บาท 
   งบลงทุน     5,043,800.00.-บาท 
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   งบรายจ่ายอื่น         37,400.00.-บาท 
   งบเงินอุดหนุน     1,468,500.00.-บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 750,810.-บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                                         จ านวน 98,560.-บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                          จ านวน       --      บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                              จ านวน       --     บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1  รายรับ   

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บ    
     หมวดภาษีอากร 1,497,310.16 1,080,000.00 1,080,000.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 652,547.67 611,360.00 625,900.00 
     หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 250,313.18 220,000.00 200,000.00 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์    
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,912.50 7,000.00 4,000.00 
     หมวดรายได้จากทนุ    

รวมรายได้จัดเก็บ 2,480,083.51 1,918,360.00 1,909,900.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 23,135,736.45 21,697,000.00 23,638,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

23,135,736.45 21,697,000.00 23,638,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,042,091.00 22,000,000.00 21,000,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

19,042,091.00 22,000,000.00 21,000,000.00 

รวม 44,657,910.96 45,615,360.00 46,547,900.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

งบ 
รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 10,457,968.85 11,813,208.00 12,193,958.00 
    งบบุคลากร 14,432,576.00 16,861,175.00 17,485,260.00 
    งบด าเนนิงาน 8,544,189.55 12,145,110.00 12,513,420.00 
    งบลงทุน 1,027,100.00 2,740,050.00 2,852,800.00 
    งบรายจา่ยอื่น 37,400.00 45,000.00 30,000.00 
    งบเงินอุดหนุน 1,468500.00 1,611,500.00 1,468,425.00 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 35,967,734.40 45,216,043.00 46,543,863.00 

รวม 35,967,734.40 45,216,043.00 46,543,863.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๘-  

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

ของเทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------ 
ยอดรวม 
ด้าน           
 

ก. ด้านบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม  14,361,240.-บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม    1,399,280.-บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม    9,854,245.-บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม       375,000.-บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม       115,000.-บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม     5,585,300.-บาท 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   ยอดรวม        230,000.-บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม        420,000.-บาท 
ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     1,261,200.-บาท 
2. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม        748,640.-บาท 
ง.  ด้านงบกลาง 

 1. แผนงานงบกลาง      ยอดรวม     12,193,958.-บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          46,543,863.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๐-  

ด้านการบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                    งาน 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
00111 

งานบริหารงานคลัง 
00113 

รวม 

งบบุคลากร 7,947640.- 1,805,000.- 9,752,640.- 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,624,640.- -- 2,624,640.- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 5,323,000.- 1,805,000.- 7,128,000.- 
งบด าเนินงาน 3,980,000.- 438,000.- 4,418,000.- 
   ค่าตอบแทน 517,000.- 60,000.- 577,000.- 
   ค่าใช้สอย 2,458,000.- 318,000.- 2,776,000.- 
   ค่าวัสดุ 585,000.- 60,000.- 645,000.- 
   ค่าสาธารณูปโภค 420,000.- -- 420,000.- 
งบลงทุน 85,600.- -- 85,600.- 
   ค่าครุภัณฑ์ 85,600.- -- 85,600.- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.- -- 30,000.- 
   รายจ่ายอื่น 30,000.- -- 30,000.- 
งบเงินอุดหนุน 75,000.- -- 75,000.- 
   เงินอุดหนุน 75,000.- -- 75,000.- 

รวม 12,118,240.- 2,243,000.- 14,361,240.- 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๑-  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                    งาน 
     งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

00121 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

00123 
รวม 

งบบุคลากร 309,280.-  309,280.- 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 309,280.- -- 309,280.- 
งบด าเนินงาน 452,000.- 638,000.- 1,090,000.- 
   ค่าตอบแทน 30,000.- 30,000.- 60,000.- 
   ค่าใช้สอย 337,000.- 608,000.- 945,000.- 
   ค่าวัสดุ 85,000.- -- 85,000.- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- -- 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น -- -- -- 
งบเงินอุดหนุน    
   เงินอุดหนุน -- -- -- 

รวม 761,280.- 638,000.- 1,399,280.- 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๒-  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

                    งาน 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

00211 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

00212 

งานระดับมัธยม 
00213 

งานศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 

00214 
รวม 

งบบุคลากร 1,320,000.- 4,126,200.-   5,446,200.- 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- -- -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,320,000.- 4,126,000.- -- -- 5,446,200.- 
งบด าเนินงาน 298,000.- 2,941,620.-   3,274,620.- 
   ค่าตอบแทน 98,000.- 46,250.- -- -- 144,250.- 
   ค่าใช้สอย 160,000.- 2,086,360.- -- -- 2,246,360.- 
   ค่าวัสดุ 40,000.- 706,010.- -- 35,000.- 784,010.- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- 100,000.- -- -- 100,000.- 
งบลงทุน  150,000.-   150,000.- 
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- -- -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- 150,000.- -- -- 150,000.- 
งบรายจ่ายอ่ืน      
   รายจ่ายอื่น -- -- -- -- -- 
งบเงินอุดหนุน  983,425.-   983,425.- 
   เงินอุดหนุน -- 983,425.- -- -- 983,425.- 

รวม 1,618,000.- 8,201,245.- -- 35,000.- 9,854,245.- 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๓-  

แผนงานสาธารณสุข 

                    งาน 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

00223 
รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) -- -- -- 
งบด าเนินงาน  200,000.- 200,000.- 
   ค่าตอบแทน -- -- -- 
   ค่าใช้สอย -- 160,000.- 160,000.- 
   ค่าวัสดุ -- 40,000- 40,000- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- -- 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น -- -- -- 
งบเงินอุดหนุน  175,000.- 175,000.- 
   เงินอุดหนุน -- 175,000.- 175,000.- 

รวม -- 375,000.- 375,000.- 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๔-  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                    งาน 
     งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
00232 

รวม 

งบบุคลากร   
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) -- -- 
งบด าเนินงาน 115,000.- 115,000.- 
   ค่าตอบแทน -- -- 
   ค่าใช้สอย 115,000.- 115,000.- 
   ค่าวัสดุ -- -- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น -- -- 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน -- -- 

รวม 115,000.- 115,000.- 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๕-  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                    งาน 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241 

งานไฟฟ้าและถนน 
00242 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

00243 
รวม 

งบบุคลากร 1,578,500.-   1,578,500.- 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,578,500.- -- -- 1,578,500.- 
งบด าเนินงาน 655,800.-  1,995,000.- 2,650,800.- 
   ค่าตอบแทน 195,800.- -- -- 195,800.- 
   ค่าใช้สอย 270,000.- -- 1,995,000.- 2,265,000.- 
   ค่าวัสดุ 190,000.- -- -- 190,000.- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- -- -- 
งบลงทุน  1,356,000.-  1,356,000.- 
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- 1,356,000.- -- 1,356,000.- 
งบรายจ่ายอ่ืน     
   รายจ่ายอื่น -- -- -- -- 
งบเงินอุดหนุน     
   เงินอุดหนุน -- -- -- -- 

รวม 2,234,300.- 1,356,000.- 1,995,000.- 5,585,300.- 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๖-  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                    งาน 
     งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

00252 
รวม 

งบบุคลากร   
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) -- -- 
งบด าเนินงาน 125,000.- 125,000.- 
   ค่าตอบแทน -- -- 
   ค่าใช้สอย 125,000.- 125,000.- 
   ค่าวัสดุ -- -- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- 
งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์ -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น -- -- 
งบเงินอุดหนุน 105,000.- 105,000.- 
   เงินอุดหนุน 105,000.- 105,000.- 

รวม 230,000.- 230,000.- 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๗-  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                    งาน 

     งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

00262 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

00263 
รวม 

งบบุคลากร    
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) -- -- -- 
งบด าเนินงาน 160,000.- 130,000.- 290,000.- 
   ค่าตอบแทน -- -- -- 
   ค่าใช้สอย 140,000.- 130,000.- 270,000.- 
   ค่าวัสดุ 20,000.- -- 20,000.- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- -- 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -- -- -- 
งบรายจ่ายอ่ืน    
   รายจ่ายอื่น -- -- -- 
งบเงินอุดหนุน  130,000.- 130,000.- 
   เงินอุดหนุน -- 130,000.- 130,000.- 

รวม 160,000.- 260,000.- 420,000.- 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๘-  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                    งาน 

     งบ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

00312 
รวม 

งบบุคลากร   
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) -- -- 
งบด าเนินงาน   
   ค่าตอบแทน -- -- 
   ค่าใช้สอย -- -- 
   ค่าวัสดุ -- -- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- 
งบลงทุน 1,261,200.- 1,261,200.- 
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,261,200.- 1,261,200.- 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น -- -- 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน -- -- 

รวม 1,261,200.- 1,261,200.- 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๑๙-  

แผนงานการเกษตร 
                    งาน 

     งบ 
งานส่งเสริมการเกษตร 

00321 
รวม 

งบบุคลากร 398,640.- 398,640.- 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -- -- 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 398,640.- 398,640.- 
งบด าเนินงาน 350,000.- 350,000.- 
   ค่าตอบแทน 100,000.- 100,000.- 
   ค่าใช้สอย 190,000.- 190,000.- 
   ค่าวัสดุ 60,000.- 60,000.- 
   ค่าสาธารณูปโภค -- -- 
งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ -- -- 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -.- -.- 
งบรายจ่ายอ่ืน   
   รายจ่ายอื่น -- -- 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน -- -- 

รวม 748,640.- 748,640.- 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

-๒๐-  

ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

                    งาน 
     งบ 

งานงบกลาง 
00411 

รวม 

งบกลาง 12,193,958.- 12,193,958.- 
รวม 12,193,958.- 12,193,958.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๒๑-  

 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
---------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลแม่คือ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ  2. เทศบัญญัตินี้ให้  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  46,543,863.-บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,543,863.-บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
         แผนงานบริหารทั่วไป 14,361,240 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,399,280 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
         แผนงานการศึกษา 9,854,245 
         แผนงานสาธารณสุข  375,000 
         แผนงานสังคมสงเคราะห์ 115,000 
         แผนงานเคหะและชุมชน 5,585,300 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 230,000 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 420,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,261,200 
        แผนงานการเกษตร 748,640 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
        งบกลาง 12,193,958 

      งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,543,863 
 
 
 
 



 

 

  

-๒๒-  

 
 
  ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
 ข้อ 6   ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ  มี หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
      (ลงนาม) 
                             (นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์) 
                                                                ต าแหน่ง           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 
 
 
 
 
 
                      เห็นชอบ 
 
 
 
                 (นายจีระชาติ  ซื่อตระกูล) 
      นายอ าเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



 

 

  

-๒๓-  

 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง(%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 952,414.00 1,106,535.00 1,246,756.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 55,684.25 68,615.65 64,959.10 10,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีปาูย 142,093.00 172,798.00 185,595.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,150,191.25 1,347,948.65 1,497,310.16 1,080,000.00     1,080,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,317.40 3,618.10 3,589.00 3,600.00 -2.78 % 3,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,140.00 360.00 0.00 360.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,363.40 5,930.10 11,698.20 6,000.00 66.67 % 10,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 534,700.00 550,600.00 558,710.00 550,000.00 0.00 % 550,000.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 430.00 510.00 400.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย์ 3,660.00 1,390.00 1,830.00 1,300.00 15.38 % 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,020.00 5,000.00 12,675.47 5,000.00 140.00 % 12,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,850.00 6,500.00 4,550.00 6,500.00 -38.46 % 4,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00  0.00 % 2,500.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 24,910.00 75,290.00 3,530.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,040.00 1,500.00 1,830.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 24,900.00 18,600.00 25,800.00 18,000.00 38.89 % 25,000.00 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครัว  
     หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

6,600.00 4,900.00 7,400.00 4,500.00 55.56 % 7,000.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,650.00 2,120.00 2,860.00 2,000.00 40.00 % 2,800.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 95.00 30.00 75.00 100.00 0.00 % 100.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 3,811.00 4,010.00 3,100.00 4,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 634,486.80 689,858.20 652,547.67 611,360.00     625,900.00 



 

 

  

-๒๔-  

       

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ               
     ดอกเบี้ย 251,980.51 221,259.07 250,313.18 220,000.00 -9.09 % 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 251,980.51 221,259.07 250,313.18 220,000.00     200,000.00 
หมวดรายได้เบด็เตลด็               
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 9,125.00 24,215.00 8,259.50 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าขายแบบแปลน 52,900.00 7,000.00 3,800.00 7,000.00 -42.86 % 4,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 40,950.00 45,700.00 67,853.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 102,975.00 76,915.00 79,912.50 7,000.00     4,000.00 
หมวดภาษีจดัสรร             
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 1,149,259.27 891,101.75 906,917.05 900,000.00 0.00 % 900,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,222,413.01 9,238,614.50 8,116,187.26 9,200,000.00 -3.26 % 8,900,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,764,329.89 3,042,334.82 2,849,666.63 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 401,222.39 317,046.01 388,632.75 320,000.00 25.00 % 400,000.00 
     ภาษีสุรา 1,172,627.48 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 2,825,894.23 4,573,215.73 4,991,423.21 4,600,000.00 6.52 % 4,900,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 47,748.61 42,291.52 45,625.73 42,000.00 7.14 % 45,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,509.12 35,589.77 43,951.82 35,000.00 22.86 % 43,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

3,157,509.00 3,663,185.00 5,793,332.00 3,600,000.00 51.39 % 5,450,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 18,777,513.00 21,803,379.10 23,135,736.45 21,697,000.00      
หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป             
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

16,071,485.00 16,776,294.00 19,042,091.00 22,000,000.00 -4.55 % 21,000,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 16,071,485.00 16,776,294.00 19,042,091.00 22,000,000.00     21,000,000.00 
รวมทุกหมวด 36,988,631.56 40,915,654.02 44,657,910.96 45,615,360.00     46,547,900.00 



 

 

  

-๒๕-  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น         46,547,900.00.-บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร        รวม 1,080,000.-บาท   
 ภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง      จ านวน  1,000,000.-บาท   
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นการจัดเก็บตามกฎหมายใหม่ และผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีเป็น
เกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ ตามการบังคับใช้พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากท่ีเกษตร ที่อยู่อาศัย ที่ท้ิงว่าง
เปล่า และอื่นๆ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        จ านวน         0.00.-บาท   
 ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้จริงของปีงบประมาณ 2562 และตามจ านวนผู้
อยู่ในข่ายช าระภาษีเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ เพราะมีการบังคบัใช้พระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 ภาษีบ ารุงท้องที่        จ านวน         0.00.-บาท   
 ประมาณการไว้ลดลงจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้จริงของปีงบประมาณ 2562 และตามจ านวนผู้
อยู่ในข่ายช าระภาษีเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ เพราะมีการบังคบัใช้พระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 ภาษีปูาย         จ านวน   80,000.-บาท 
 ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บได้จริงของปีงบประมาณ 2562 และตามจ านวนผู้
อยู่ในข่ายเสียภาษีเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม 625,900.-บาท   
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน   3,500.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การได้รบัจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน       0.00.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การได้รบัจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน   10,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562  มาเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทีค่าดว่าจะมีคนก่อสรา้งอาคารเพิ่มขึ้น 
 ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย    จ านวน   550,000.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ของเทศบาลต าบล 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณาจ านวน    500.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์     จ านวน    1,500.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 



 

 

  

-๒๖-  

 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ      จ านวน    12,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจรทางบก    จ านวน     4,000.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การได้รบัจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น   จ านวน     2,500.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิจากปีงบประมาณที่ผา่นมา โดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จ านวน   5,000.-บาท 
 ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเปน็เกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  25,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร    จ านวน    7,000.-บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน     จ านวน    2,000.-บาท 

 ประมาณการเท่าเดมิกับปีงบประมาณที่ผา่นมา โดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน    2,800.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน     100.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิกับปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ      จ านวน      0.00.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การได้รบัจริงของปีงบประมาณ 2561 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม 200,000.-บาท   
 ดอกเบี้ย        จ านวน  200,000.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจดัเก็บรายได้จริงของปีงบประมาณ 2562 เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม   4,000.-บาท   
 ค่าขายแบบแปลน      จ านวน    4,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร       รวม 23,638,000.-บาท   
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน     900,000.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิจากปีงบประมาณที่ผา่นมา โดยถือเกณฑ์การจดัสรรที่ได้รับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ    จ านวน   8,900,000.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การได้รบัจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9      จ านวน   3,000,000.-บาท 
 ประมาณการเท่าเดมิจากปีงบประมาณที่ผา่นมา โดยถือเกณฑ์การจดัสรรที่ได้รับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ 



 

 

  

-๒๗-  

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน     400,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ภาษีสุรา        จ านวน                  0.00.-บาท 
 ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีการจัดเก็บและน าส่งเป็นภาษสีรรพสามติ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรที่
ได้รับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน    4,900,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน    45,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน     43,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน    5,450,000.-บาท 
 ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยถือเกณฑ์การไดร้ับจริงของปีงบประมาณ 2562 มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม 21,000,000.-บาท   
 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน   21,000,000.-บาท 
 และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  
 ประมาณการลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยถือเอาเกณฑ์ที่ได้รับจดัสรรเงินอุดหนุนจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 19,042,091.00.-บาทเปน็เกณฑ์ในการค านวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เร่ืองการซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.6/ว1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2564 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนนุ
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู่้สูงอายุ 



 

 

  

-๒๘-  

 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด    จังหวัดเชียงใหม่ 
                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 
     เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720 
     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400.00 1,490,400.00 1,467,964.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,602,204.00 2,624,640.00     2,624,640 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 2,470,229.00 3,032,040.00 3,209,220.00 3,438,470.00 6.27 % 3,654,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 110,700.00 153,579.00 138,000.00 138,000.00 0 % 138,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 158,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 0 % 186,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 930,379.00 898,665.00 932,640.00 1,208,500.00 2.19 % 1,235,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 103,795.00 98,157.00 97,020.00 116,455.00 -5.54 % 110,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,773,103.00 4,368,441.00 4,562,880.00 5,087,425.00     5,323,000 
 รวมงบบุคลากร 6,397,743.00 6,993,081.00 7,165,084.00 7,712,065.00     7,947,640 
 



 

 

  

-๒๙-  

  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000 

     ค่าเบี้ยประชุม 10,100.00 10,100.00 8,850.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 78,000.00 82,500.00 98,000.00 127.76 % 223,200 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,365.00 55,486.00 57,200.00 64,000.00 -78.44 % 13,800 
 รวมค่าตอบแทน 91,465.00 143,586.00 148,550.00 442,000.00     517,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,045,576.94 1,071,188.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 78,440.00 80,000.00 0 % 80,000 
       ค่าจ้างเหมาแรงงาน 0.00 0.00 777,771.00 822,000.00 0 % 822,000 
       ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 45,600.00 66,000.00 0 % 66,000 
       ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
       ค่าเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,775.00 20,335.00 69,365.00 80,000.00 -25 % 60,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 0.00 7,060.00 5,750.00 0.00 0 % 0 
 

      
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

กิจกรรมเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

       กิจกรรมอบรมจริยธรรมเทศบาลต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 



 

 

  

-๓๐-  

      ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก และ
พนักงานเทศบาลต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -50 % 150,000 

       ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ 0.00 28,620.00 29,270.00 30,000.00 0 % 30,000 
       ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ 20,415.00 22,465.00 28,802.00 30,000.00 0 % 30,000 
       ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 0.00 17,348.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 51,127.10 238,873.78 118,257.54 150,000.00 0 % 150,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 74,700.00 119,600.00 83,200.00 300,000.00 0 % 300,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 264,500.00 51.23 % 400,000 
 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

2,800.00 1,500.00 3,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอดอยสะเก็ด 

0.00 24,981.15 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและ
วันเทศบาล 

0.00 0.00 12,894.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จ้นทน์ เพื่อใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

24,118.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการเทศบาลสีขาว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

19,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชด าริ  

320,205.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 



 

 

  

-๓๑-  

      

โครงการพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 
(๕๐วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

17,670.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการเพาะดอกดาวเรืองใช้ประดับและปลูก
ในพื้นท่ีต าบลแม่คือ 
ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

38,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 96,572.83 100,528.49 93,770.73 200,000.00 -25 % 150,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,723,059.87 1,652,499.42 1,346,120.27 2,522,500.00     2,458,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 80,136.00 93,978.00 138,583.00 140,000.00 0 % 140,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 28,100.00 29,620.00 29,917.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 75,362.35 30,690.00 35,316.40 80,000.00 0 % 80,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 220,610.00 264,141.00 276,790.00 250,000.00 0 % 250,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,370.00 360.00 8,965.30 15,000.00 0 % 15,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,380.00 39,100.00 39,440.00 40,000.00 0 % 40,000 
 รวมค่าวัสดุ 427,958.35 457,889.00 529,011.70 585,000.00     585,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 245,895.04 207,385.84 212,047.66 250,000.00 20 % 300,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 24,908.11 23,384.85 21,271.91 40,000.00 -25 % 30,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 13,228.00 11,478.00 11,580.00 30,000.00 0 % 30,000 
 



 

 

  

-๓๒-  

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,592.60 43,093.38 35,559.20 50,000.00 20 % 60,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 313,623.75 285,342.07 280,458.77 380,000.00     420,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,556,106.97 2,539,316.49 2,304,140.74 3,929,500.00     3,980,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซ้ือเก้าอี้จัดเลี้ยง 0.00 0.00 0.00 13,800.00 -100 % 0 
       ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 8,550.00 -100 % 0 
       ค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 
       ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0 
       ค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
       จัดซ้ือโต๊ะท างาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
       ค่าจัดซ้ือเครื่องเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 53,500.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 16,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -50 % 17,000 

       ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600 
 



 

 

  

-๓๓-  

      ค่าจัดซ้ือเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

21,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  15,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  7,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

       จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 48,724.00 48,270.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 30,720.00 60,000.00 0 % 60,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 135,454.00 62,170.00 105,720.00 178,350.00     85,600 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลต าบล
แม่คือ หมู่ท่ี 2 

104,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 104,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 239,954.00 62,170.00 105,720.00 178,350.00     85,600 
   งบรายจ่ายอื่น               
   รายจ่ายอื่น               
     รายจ่ายอื่น 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

0.00 0.00 28,600.00 30,000.00 0 % 30,000 

 รวมรายจ่ายอื่น 28,600.00 28,600.00 28,600.00 30,000.00     30,000 
 รวมงบรายจ่ายอื่น 28,600.00 28,600.00 28,600.00 30,000.00     30,000 
   งบเงินอุดหนุน               
 



 

 

  

-๓๔-  

  เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ่

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 25 % 25,000 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอดอยสะเก็ด 

0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0 % 40,000 

 
      

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศในระดับอ าเภอ
ดอยสะเก็ด 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00     75,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00     75,000 
 รวมงานบริหารทั่วไป 9,262,403.97 9,683,167.49 9,673,544.74 11,929,915.00     12,118,240 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,128,472.00 1,200,000.00 1,274,880.00 1,367,400.00 6.04 % 1,450,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 258,979.00 264,960.00 270,480.00 277,000.00 2.17 % 283,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,795.00 14,460.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,467,246.00 1,539,420.00 1,617,360.00 1,716,400.00     1,805,000 
 รวมงบบุคลากร 1,467,246.00 1,539,420.00 1,617,360.00 1,716,400.00     1,805,000 
 



 

 

  

-๓๕-  

  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 6,480.00 10,000.00 0 % 10,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,800.00 25,000.00 22,742.00 25,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 15,800.00 25,000.00 29,222.00 55,000.00     60,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 202,798.00 185,566.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 0.00 0.00 63,612.00 72,000.00 0 % 72,000 
       ค่าจ้างเหมาแรงงาน 0.00 0.00 82,500.00 96,000.00 0 % 96,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

4,511.00 7,620.00 14,331.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,198.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 9,300.00 9,500.00 57,600.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

      
โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระยะท่ี 2) 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,520.00 24,430.00 10,280.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 227,327.00 227,116.00 228,323.00 308,000.00     318,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 39,574.05 36,557.00 26,827.50 30,000.00 33.33 % 40,000 
 



 

 

  

-๓๖-  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 39,574.05 56,557.00 46,827.50 50,000.00     60,000 
 รวมงบด าเนินงาน 282,701.05 308,673.00 304,372.50 413,000.00     438,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0 
       จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 13,490.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ส ารวจ               
       ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะด้วยแสง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 2 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0 

 
      

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

20,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 31,990.00 8,300.00 24,490.00 90,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 31,990.00 8,300.00 24,490.00 90,000.00     0 
 รวมงานบริหารงานคลัง 1,781,937.05 1,856,393.00 1,946,222.50 2,219,400.00     2,243,000 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,044,341.02 11,539,560.49 11,619,767.24 14,149,315.00     14,361,240 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 



 

 

  

-๓๗-  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 272,460.00 167,190.00 0.00 146,280.00 0 % 146,280 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360.00 122,160.00 127,680.00 132,800.00 4.67 % 139,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 413,820.00 313,350.00 151,680.00 303,080.00     309,280 
 รวมงบบุคลากร 413,820.00 313,350.00 151,680.00 303,080.00     309,280 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,900 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 36,000.00 24,000.00 0.00 11,000.00     30,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 155,450.00 188,520.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 81,400.00 192,000.00 0 % 192,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,264.00 34,000.00 -55.88 % 15,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 300 % 20,000 
       โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 155,450.00 188,520.00 83,664.00 341,000.00     337,000 
 



 

 

  

-๓๘-  

  ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00 19,382.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 69,950.00 18,890.85 4,650.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
 รวมค่าวัสดุ 89,950.00 38,272.85 4,650.00 75,000.00     85,000 
 รวมงบด าเนินงาน 281,400.00 250,792.85 88,314.00 427,000.00     452,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      
จัดซ้ือเครื่องรับ ส่งวิทยุ แบบประจ าท่ี ขนาด 
40 วัตต์ 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 15,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

7,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 37,680.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 37,680.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 732,900.00 564,142.85 239,994.00 730,080.00     761,280 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 23,600.00 17,100.00 30,000.00 0 % 30,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 23,600.00 17,100.00 30,000.00     30,000 
   ค่าใช้สอย               
 



 

 

  

-๓๙-  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 295,138.00 276,850.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 304,400.00 384,000.00 6.25 % 408,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซ้ือเครื่องกันหนาว 40,300.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่คือ 

20,000.00 0.00 19,351.80 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของอปพร.เทศบาลต าบลแม่คือ 

36,900.00 4,790.00 11,518.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

19,816.00 0.00 16,220.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยต าบลแม่คือ 

93,050.00 0.00 35,489.20 60,000.00 0 % 60,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 505,204.00 321,640.00 386,979.00 569,000.00     608,000 
 รวมงบด าเนินงาน 505,204.00 345,240.00 404,079.00 599,000.00     638,000 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 505,204.00 345,240.00 404,079.00 599,000.00     638,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,238,104.00 909,382.85 644,073.00 1,329,080.00     1,399,280 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 529,780.00 602,220.00 639,780.00 1,103,600.00 3.3 % 1,140,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
 



 

 

  

-๔๐-  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 62,710.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 6,968.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 571,780.00 713,898.00 801,780.00 1,283,600.00     1,320,000 
 รวมงบบุคลากร 571,780.00 713,898.00 801,780.00 1,283,600.00     1,320,000 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,000.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0.00 24,000.00 42,000.00 48,000.00 0 % 48,000 
 รวมค่าตอบแทน 3,000.00 24,000.00 42,000.00 78,000.00     98,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 40,270.00 46,270.00 37,396.00 50,000.00 0 % 50,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,790.00 4,498.00 8,258.00 20,000.00 50 % 30,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 25,950.00 0.00 34,000.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,580.00 6,500.00 16,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 89,590.00 57,768.00 95,654.00 130,000.00     160,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 18,201.00 11,811.00 19,241.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,550.00 12,660.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 



 

 

  

-๔๑-  

รวมค่าวัสดุ 30,751.00 24,471.00 19,241.00 40,000.00     40,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 83,531.69 0.00 0 % 0 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 83,531.69 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 123,341.00 106,239.00 240,426.69 248,000.00     298,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
       จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 15,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 15,990.00 6,300.00 0.00 16,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 15,990.00 6,300.00 0.00 16,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 711,111.00 826,437.00 1,042,206.69 1,547,600.00     1,618,000 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,724,781.00 2,045,692.00 2,162,892.00 3,100,000.00 3.71 % 3,215,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,019.00 134,400.00 201,600.00 0 % 201,600 
     เงินวิทยฐานะ 83,774.00 151,019.00 214,900.00 243,600.00 17.24 % 285,600 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 353,640.00 363,480.00 373,800.00 385,000.00 -1.56 % 379,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 57,900.00 52,980.00 47,500.00 -5.26 % 45,000 
 



 

 

  

-๔๒-  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,222,195.00 2,685,110.00 2,938,972.00 3,977,700.00     4,126,200 
 รวมงบบุคลากร 2,222,195.00 2,685,110.00 2,938,972.00 3,977,700.00     4,126,200 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 3,100.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 7,167.50 5,400.00 16,250.00 0 % 16,250 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 10,267.50 5,400.00 36,250.00     46,250 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 735,800.00 686,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 0.00 0.00 247,200.00 256,000.00 0 % 256,000 
       ค่าจ้างเหมาแรงงาน 0.00 0.00 416,900.00 492,000.00 0 % 492,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,041,120.00 1,238,575.00 1,303,900.00 1,367,470.00 -12.37 % 1,198,360 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,311.99 11,724.50 30,000.00 33.33 % 40,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 0.00 16,000.00 9,200.00 0.00 100 % 100,000 
 

      
โครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 ประจ าปี 
2561 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล 

0.00 19,390.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 1,776,920.00 1,968,976.99 1,988,924.50 2,145,470.00     2,086,360 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 14,768.00 0.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 671,910.16 629,379.00 589,354.84 726,240.00 -2.37 % 709,010 
 



 

 

  

-๔๓-  

รวมค่าวัสดุ 671,910.16 663,647.00 589,354.84 726,240.00     709,010 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 100,000.00     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,448,830.16 2,642,891.49 2,583,679.34 3,007,960.00     2,941,620 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
       โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเข้าแถวเด็กศพด.   165,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
       ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0.00 109,000.00 42,000.00 150,000.00 0 % 150,000 
 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 165,300.00 109,000.00 42,000.00 150,000.00     150,000 
 รวมงบลงทุน 165,300.00 109,000.00 42,000.00 150,000.00     150,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 968,000.00 958,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       การสร้างพื้นฐานสัมมาชีพแก่นักเรียน 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0 % 13,000 
 

      
โครงการจัดบริการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

0.00 0.00 949,000.00 920,000.00 -0.87 % 912,000 

       โครงการชีวิตดี ไม่มีพุง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,425 
       โครงการพี่ อย.สอนน้อง 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 
       โครงการฟันสะอาด ปราศจากแมงร้าย 0.00 0.00 14,000.00 15,000.00 0 % 15,000 
 

      
โครงการเสริมสร้างทักษะและสร้างโอกาสใน
การแข่งขันทักษะวิชาการให้แก่นักเรียน 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 รวมเงินอุดหนุน 968,000.00 958,000.00 993,000.00 978,000.00     983,425 
 



 

 

  

-๔๔-  

รวมงบเงินอุดหนุน 968,000.00 958,000.00 993,000.00 978,000.00     983,425 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,804,325.16 6,395,001.49 6,557,651.34 8,113,660.00     8,201,245 
 งานระดับมัธยมศึกษา               
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 80,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 80,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานระดับมัธยมศึกษา 80,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 27,180.00 30,060.00 32,850.00 35,000.00 0 % 35,000 
 รวมค่าวัสดุ 27,180.00 30,060.00 32,850.00 35,000.00     35,000 
 รวมงบด าเนินงาน 27,180.00 30,060.00 32,850.00 35,000.00     35,000 
 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 27,180.00 30,060.00 32,850.00 35,000.00     35,000 
 รวมแผนงานการศึกษา 6,622,616.16 7,251,498.49 7,632,708.03 9,696,260.00     9,854,245 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 21,440.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 12,000.00 21,440.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 12,000.00 21,440.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 12,000.00 21,440.00 0.00 0.00     0 
 



 

 

  

-๔๕-  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000.00     0 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               
       ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม 

0.00 37,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 
      

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

โครงการแยกก่อนท้ิงเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี 

0.00 0.00 18,385.20 30,000.00 0 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 37,000.00 18,385.20 120,000.00     160,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 26,025.00 40,000.00 0 % 40,000 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 26,025.00 40,000.00     40,000 
 



 

 

  

-๔๖-  

รวมงบด าเนินงาน 0.00 37,000.00 44,410.20 304,000.00     200,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 53,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 
       โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 16.67 % 35,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่าย
สุขภาพต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

       โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
     เงินอุดหนุนเอกชน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,300 

 

      
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,410 

 

      

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 6,890.00 -100 % 0 

 



 

 

  

-๔๗-  

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 25,300.00 -100 % 0 

 

      

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านป่าเสร้า เหล่าคา หนองงู หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,890 

 

      

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 6,410.00 -100 % 0 

 

      
โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,800 

 

      
โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชนบ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ท่ี 6) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,700 

 

      
โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
to be numberone (เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
บ้านป่าเสร้าหนองงู หมู่ท่ี 6) 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 -100 % 0 

 
      

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะโดยชุมชน 

0.00 0.00 0.00 46,300.00 -100 % 0 

       โครงการส่งเสริมชุมชน ลดละเลิกบุหรี่และสุรา 0.00 0.00 0.00 28,400.00 -100 % 0 
       โครงการสตรียุคใหม่ห่างไกลยาลดความอ้วน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,900 

 รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 34,000.00 0.00 250,000.00     175,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 34,000.00 0.00 250,000.00     175,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 93,000.00 71,000.00 44,410.20 554,000.00     375,000 
 



 

 

  

-๔๘-  

รวมแผนงานสาธารณสุข 105,000.00 92,440.00 44,410.20 554,000.00     375,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ 41,220.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

46,650.00 47,900.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเยาวชนช่วงปิด
เทอม 

30,240.00 39,360.00 39,840.00 40,000.00 0 % 40,000 

 
      

โครงการเทศบาลต าบลแม่คือห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

29,970.00 32,800.00 24,600.00 40,000.00 -25 % 30,000 

 
      

โครงการส่งเสริมพัฒนา สร้างคุณค่าและเสริม
ทักษะชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -50 % 15,000 

 รวมค่าใช้สอย 148,080.00 120,060.00 64,440.00 140,000.00     115,000 
 รวมงบด าเนินงาน 148,080.00 120,060.00 64,440.00 140,000.00     115,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 148,080.00 120,060.00 64,440.00 140,000.00     115,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 148,080.00 120,060.00 64,440.00 140,000.00     115,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,048,937.00 1,113,900.00 1,185,540.00 1,271,000.00 6.77 % 1,357,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
 



 

 

  

-๔๙-  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,240.00 141,360.00 147,840.00 153,800.00 4.03 % 160,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 18,060.00 11,580.00 6,000.00 -75 % 1,500 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,268,177.00 1,333,320.00 1,404,960.00 1,490,800.00     1,578,500 
 รวมงบบุคลากร 1,268,177.00 1,333,320.00 1,404,960.00 1,490,800.00     1,578,500 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,660.00 8,660.00 6,660.00 40,000.00 0 % 40,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 33,000.00 36,000.00 41,000.00 48,000.00 125 % 108,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,432.00 25,500.00 22,350.00 26,150.00 44.55 % 37,800 
 รวมค่าตอบแทน 63,092.00 70,160.00 70,010.00 124,150.00     195,800 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,600.00 32,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 12,400.00 20,000.00 400 % 100,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 3,818.68 20,000.00 0 % 20,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 9,800.00 7,800.00 30,000.00 0 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 16,010.00 4,780.00 20,000.00 500 % 120,000 
 รวมค่าใช้สอย 7,600.00 58,010.00 28,798.68 90,000.00     270,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 8,541.00 11,549.00 9,715.00 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 79,810.00 79,995.06 71,985.00 80,000.00 0 % 80,000 
     วัสดุก่อสร้าง 25,535.00 17,261.00 16,508.00 50,000.00 0 % 50,000 
 



 

 

  

-๕๐-  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,845.00 10,110.00 24,510.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 132,731.00 118,915.06 122,718.00 190,000.00     190,000 
 รวมงบด าเนินงาน 203,423.00 247,085.06 221,526.68 404,150.00     655,800 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 0.00 0.00 3,600.00 4,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวล แบบท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

0.00 0.00 6,190.00 0.00 0 % 0 

       ค่าจัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 3,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 10,990.00 0.00 9,790.00 56,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 10,990.00 0.00 9,790.00 56,000.00     0 
   งบรายจ่ายอื่น               
   รายจ่ายอื่น               
     รายจ่ายอื่น 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 0.00 0.00 8,800.00 15,000.00 -100 % 0 
 รวมรายจ่ายอื่น 9,600.00 0.00 8,800.00 15,000.00     0 
 รวมงบรายจ่ายอื่น 9,600.00 0.00 8,800.00 15,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,492,190.00 1,580,405.06 1,645,076.68 1,965,950.00     2,234,300 
 



 

 

  

-๕๑-  

งานไฟฟ้าถนน               
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
ก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ท่ี 
5 

0.00 0.00 0.00 201,000.00 -100 % 0 

       ขยายสะพานพร้อมราวกันตก หมู่ท่ี 2 ซอย 6 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
2 (ในเทศบาล) 

0.00 0.00 329,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
2 ซอย 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 222,700 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ทติกคอนกรีต หมู่
ท่ี 1 ซอย 1 (แยกซ้าย) 

94,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ท่ี 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,500 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกต าบลแม่คือ 
หมู่ท่ี 1 - 6 

84,000.00 90,000.00 84,100.00 90,000.00 11.11 % 100,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 3 กลางซอย 5 

84,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 3 ซอย 4 

126,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 3 ท้ายซอย 2 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 

298,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 6 ซอย 1 

115,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 6 ซอย 2 

75,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



 

 

  

-๕๒-  

      
โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 6 ซอย 4 

68,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัล์ทติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 6 ซอย 5 

54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 360,000.00 0.00 0 % 0 

       ติดตั้งราวกันตก หมู่ท่ี 5 (ปากซอย 11) 0.00 57,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ปรับปรุงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 
(ท้ายซอยศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 

0.00 73,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
(กิ่งซอย 7 แม่ท้องปอง) 

0.00 27,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
(ข้างโรงเรียนแม่คือวิทยา) 

0.00 131,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
(ซอย 7 แม่ท้องปอง) 

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
(ทางเข้าป่าช้าแม่ท้องปอง) 

0.00 133,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 
(ซอยบ้านนายชัยศรี คงอักษร) 

0.00 101,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 
(ซอย 5/2 บ้านป่าบง) 

0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 
(ซอย5/1 บ้านป่าบง) 

0.00 83,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 5  0.00 215,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 
(ซอย 1 บ้านป่าเสร้า) 

0.00 48,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 334,800.00 -100 % 0 

 



 

 

  

-๕๓-  

      
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 307,000.00 -100 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 101,900.00 -100 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 108,300.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
       ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนในต าบลแม่คือ 49,500.00 58,800.00 63,500.00 150,000.00 0 % 150,000 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 ซอย 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 145,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 ซอย 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,500 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 ซอย 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,800 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,400 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 ซอยโรงสี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 138,700 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 ซอยสมทวี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 ซอยสุขใจ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 ซอยสขุทวี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,600 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,800 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,081,000.00 1,211,000.00 836,600.00 1,308,000.00     1,356,000 
 รวมงบลงทุน 1,081,000.00 1,211,000.00 836,600.00 1,308,000.00     1,356,000 
 



 

 

  

-๕๔-  

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,081,000.00 1,211,000.00 836,600.00 1,308,000.00     1,356,000 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะต าบล
แม่คือ 

1,929,800.00 1,960,800.00 1,916,800.00 1,992,000.00 0.15 % 1,995,000 

 รวมค่าใช้สอย 1,929,800.00 1,960,800.00 1,916,800.00 1,992,000.00     1,995,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,929,800.00 1,960,800.00 1,916,800.00 1,992,000.00     1,995,000 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,929,800.00 1,960,800.00 1,916,800.00 1,992,000.00     1,995,000 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,502,990.00 4,752,205.06 4,398,476.68 5,265,950.00     5,585,300 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การท าบัญชีครัวเรือน "จดแล้วไม่จน" เพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.00 0.00 22,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนชุมชนต าบล
แม่คือ 

10,118.00 11,039.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการกิจกรรม
ของดีต าบลแม่คือ 
 

39,650.00 27,600.00 27,860.00 40,000.00 0 % 40,000 

 



 

 

  

-๕๕-  

      
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีกับการบริหาร
จัดการชุมชนน่าอยู่ คู่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสืบสาน
วัฒนธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานสตรีต าบล
แม่คือ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

       โครงการวันสตรีสากลต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือ 

37,970.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 

 
      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน
ครอบครัวในชุมชนต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 87,738.00 38,639.00 50,460.00 130,000.00     125,000 
 รวมงบด าเนินงาน 87,738.00 38,639.00 50,460.00 130,000.00     125,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000 
     เงินอุดหนุนเอกชน 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของสตรี 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
       โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 

 



 

 

  

-๕๖-  

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 

       โครงการสืบสานผ้าทอมือ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 110,000.00 115,000.00 155,000.00 115,000.00     105,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 110,000.00 115,000.00 155,000.00 115,000.00     105,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 197,738.00 153,639.00 205,460.00 245,000.00     230,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 197,738.00 153,639.00 205,460.00 245,000.00     230,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประชาชนต าบลแม่คือ 

30,000.00 19,860.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา
ต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 9,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

       โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 30,000.00 19,860.00 9,000.00 90,000.00     140,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 



 

 

  

-๕๗-  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 
 รวมงบด าเนินงาน 30,000.00 19,860.00 9,000.00 110,000.00     160,000 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาล
ต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 60,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 30,000.00 19,860.00 9,000.00 190,000.00     160,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษาต าบลแม่คือ 

20,000.00 14,625.00 13,485.20 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
(งานนมสดรดต้นศรีมหาโพธ์ิ) 

28,700.00 24,520.00 1,570.00 30,000.00 0 % 30,000 

 



 

 

  

-๕๘-  

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 46,960.00 47,000.00 39,960.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงต าบลแม่คือ 

15,850.00 29,700.00 26,660.00 30,000.00 0 % 30,000 

       โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบลแม่คือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       อบรมประชาชนประจ าต าบลช่วงเข้าพรรษา 16,366.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 127,876.00 115,845.00 81,675.20 120,000.00     130,000 
 รวมงบด าเนินงาน 127,876.00 115,845.00 81,675.20 120,000.00     130,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนจัดท ารถบุปผชาติในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000 

     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาความรู้วัฒนธรรมชุมชนต าบล
แม่คือ 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

     เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 35,000.00 92,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันวิ
สาขบูชาวันส าคัญสากลของโลก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

       โครงการท าบุญประเพณีใส่ขันดอกเดือน 9 0.00 0.00 15,500.00 18,500.00 8.11 % 20,000 
       โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 
       โครงการสรงน้ าพระธาตุกู่ครูบา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
 



 

 

  

-๕๙-  

      
โครงการสรงน้ าพระธาตุและสรงน้ ากู่ครูบา
คณะสงฆ์ต าบลแม่คือ สาธุชนศรัทธาสามัคคี 

0.00 0.00 70,000.00 17,500.00 -100 % 0 

       โครงการสวดมนต์ข้ามปี 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000 
       โครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณีจุลกฐิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณีทอผ้าไทยวน
วัดป่าบง 

0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมประชาชนในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0 

       โครงการอบรมศีลธรรมคนนอนวัดระหว่างพรรษา 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 177,500.00 250,500.00 168,500.00     130,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 177,500.00 250,500.00 168,500.00     130,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 187,876.00 293,345.00 332,175.20 288,500.00     260,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 217,876.00 313,205.00 341,175.20 478,500.00     420,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
       ปรับปรุงศาลาป่าช้า หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ท้องปอง 0.00 0.00 0.00 66,400.00 -100 % 0 
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
       ติดตั้งตะแกรงตาข่ายลวดถัก หมู่ท่ี 4 0.00 186,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
บ้านป่าเสร้า 

0.00 0.00 0.00 60,400.00 -100 % 0 

 
      

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
6 ซอย 3 

0.00 0.00 0.00 132,800.00 -100 % 0 

 



 

 

  

-๖๐-  

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 1  470,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี หมู่ท่ี 2 
(ข้างวัดป่าแพ่ง) 

0.00 0.00 0.00 35,500.00 -100 % 0 

       โครงการขยายสะพาน หมู่ท่ี 2 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 182,600 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 295,600 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 327,000 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000 

 
      

ดาดล าเหมืองคอนกรีต หมู่ท่ี 2 (ต่อโครงการ
เดิม) 

0.00 0.00 0.00 52,200.00 -100 % 0 

       ดาดล าเหมืองคอนกรีต หมู่ท่ี 2 (ท้ายซอย 3) 0.00 0.00 0.00 121,300.00 -100 % 0 
 

      
วางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 5 (ข้างหอเจ้า
บ้าน) 

0.00 124,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

       วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 6 0.00 341,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
วางท่อระบายน้ าคอนกริตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
(หน้าบ้านอาจารย์รุ่งเรือง) 

0.00 0.00 0.00 199,300.00 -100 % 0 

 
      

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
หน้าวัดนาคาสถิตย์ 

0.00 0.00 0.00 199,300.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าในเขตต าบล
แม่คือ 

2,420.00 9,100.00 8,500.00 50,000.00 100 % 100,000 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 567,420.00 662,300.00 8,500.00 917,200.00     1,261,200 
 



 

 

  

-๖๑-  

รวมงบลงทุน 567,420.00 662,300.00 8,500.00 917,200.00     1,261,200 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 567,420.00 662,300.00 8,500.00 917,200.00     1,261,200 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 567,420.00 662,300.00 8,500.00 917,200.00     1,261,200 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 308,640.00 330,060.00 352,740.00 377,530.00 5.59 % 398,640 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 308,640.00 330,060.00 352,740.00 377,530.00     398,640 
 รวมงบบุคลากร 308,640.00 330,060.00 352,740.00 377,530.00     398,640 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,750.00 16,550.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000 
 รวมค่าตอบแทน 37,750.00 52,550.00 61,000.00 100,000.00     100,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,000.00 8,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 20,800.00 30,000.00 66.67 % 50,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่คือ 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 



 

 

  

-๖๒-  

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      

โครงการขยายพันธุ์พืชผักเชียงดาเพ่ืออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

 

      

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรต าบลแม่คือ 
บรรเทาสาธารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
บริการรถเกี่ยวนวดข้าว และรถบรรทุกพืชผล
ทางการเกษตรและการเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้
คุณภาพ 

24,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

15,220.00 19,960.00 19,640.00 20,000.00 50 % 30,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรต าบลแม่คือ 

0.00 16,000.00 19,930.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการส่งเสริมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลแม่คือ 

18,100.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์โดยการผลิต
ผักอินทรีย์แบบไร้ดินเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 19,985.20 0.00 0 % 0 

 
      

ปลูกผักเชียงดาและแปรรูปเพ่ือเพิ่มรายได้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

16,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 99,870.00 62,060.00 98,355.20 140,000.00     190,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 



 

 

  

-๖๓-  

    วัสดุการเกษตร 43,280.00 25,105.00 38,660.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าวัสดุ 43,280.00 25,105.00 38,660.00 60,000.00     60,000 
 รวมงบด าเนินงาน 180,900.00 139,715.00 198,015.20 300,000.00     350,000 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะและ
ก าจัดวัชพืช 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 7,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 496,540.00 469,775.00 550,755.20 677,530.00     748,640 
 รวมแผนงานการเกษตร 496,540.00 469,775.00 550,755.20 677,530.00     748,640 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,964.00 94,010.00 107,222.00 125,000.00 20 % 150,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,672.00 5,000.00 20 % 6,000 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,693,600.00 7,048,900.00 7,887,000.00 8,554,800.00 3.51 % 8,854,800 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,495,200.00 1,587,200.00 1,684,000.00 1,920,000.00 1 % 1,939,200 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000.00 89,500.00 84,000.00 84,000.00 7.14 % 90,000 
     ส ารองจ่าย 10,308.00 17,445.00 0.00 138,100.00 117.23 % 300,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 333,730.92 282,934.38 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 34,931.85 40,400.00 6.44 % 43,000 
 



 

 

  

-๖๔-  

      
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลแม่คือ 

0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0 % 150,000 

       เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่คือ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 50 % 150,000 
       ชดใช้คืนเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0.00 0.00 0.00 173,600.00 -100 % 0 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

408,122.20 405,672.00 406,143.00 472,308.00 8.18 % 510,958 

 รวมงบกลาง 9,125,925.12 9,525,661.38 10,457,968.85 11,763,208.00     12,193,958 
 รวมงบกลาง 9,125,925.12 9,525,661.38 10,457,968.85 11,763,208.00     12,193,958 
 รวมงบกลาง 9,125,925.12 9,525,661.38 10,457,968.85 11,763,208.00     12,193,958 
 รวมแผนงานงบกลาง 9,125,925.12 9,525,661.38 10,457,968.85 11,763,208.00     12,193,958 
 รวมทุกแผนงาน 34,266,630.30 35,789,727.27 35,967,734.40 45,216,043.00     46,543,863 
  

 
               

 



 

 

  

-๖๕-  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   46,543,863.00.-บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 
 

งานบริหารทั่วไป (00111)      รวม    12,118,240.-บาท 
 งบบุคลากร  (520000)      รวม 7,947,640.-บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (210000)   รวม 2,624,640.-บาท 

 ประเภท  เงินเดือนนายกและรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น    (210100)  ตั้งไว้ 
695,520.-บาท  (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย อัตราเดือนละ 
27,600.-บาท รวมเป็นเงิน 331,200.-บาท และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย อัตราเดือน
ละ 15,180.-บาท เป็นเงิน 364,320.-บาท ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554   

 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(210200) ตั้งไว้ 120,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย อัตราเดือนละ  4,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 2 รายอัตราเดือนละ 3,000. -บาท เป็นเงิน  72,000. -บาท ตามประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7 / ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554    

 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (210300)  ตั้งไว้ 
120,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 
ราย อัตราเดือนละ 4,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท  และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย 
อัตราเดือนละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7 / ว 
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554    

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 



 

 

  

-๖๖-  

 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(210400) ตั้งไว้ 198,720.-บาท  
(ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย 
อัตราเดือนละ 9,660.-บาท เป็นเงิน 115,920.-บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย อัตราเดือนละ 6,900.-บาท เป็นเงิน 82,800.-บาท ตามประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7 / ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554   

 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (210600) ตั้ ง ไว้ 
1,490,400.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

 - ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อัตราเดือนละ 15,180.-บาท เป็นเงิน 182,160.-บาท 
 - รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราเดือนละ 12,420.-บาท  เปน็เงิน 149,040.-บาท 
 - สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 10 ราย อัตราเดือนละ 9,660.-บาท  

เป็นเงิน 1,159,200.-บาท ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7 / ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2554  

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    รวม  5,323,000.-บาท 
 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  3,654,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 9 อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้  138,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลใน ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบล จ านวน 1 อัตรา และค่าตอบแทน
พิเศษของนิติกร (พ.ต.ก.) จ านวน 1 อัตรา เป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556   

 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้  186,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด และหัวหน้าฝุายอ านวยการ จ านวน 12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 
และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556  

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)  ตั้งไว้  1,235,000.-บาท  (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมจ านวน 9 อัตรา คือ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ และคนงานทั่วไป 

 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)  ตั้งไว้  110,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  9 อัตรา ให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  และ



 

 

  

-๖๗-  

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 
0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 
13 สิงหาคม 2558   

งบด าเนินงาน (530000)     รวม    3,980,000 .-บาท 
ค่าตอบแทน (531000)      รวม      517,000.-บาท 
 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 

ต้ังไว้ 240,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อจ่ายเป็น 
๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

๒. ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้เทศบาล ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ , ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย , เงินรางวัล , เงิน
ตอบแทนน าจับผู้กระท าผิดเทศบัญญัติต าบล ,เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว, และเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ เป็นต้น  

๓. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้ช่วยเหลือใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม (310200) ตั้งไว้  20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุมให้แก่คณะกรรมการตามที่ระเบียบก าหนด และตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   

 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านัก
ปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400)  ตั้งไว้  223,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
หรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ จ านวน 3 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้ 13,800.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  

 



 

 

  

-๖๘-  

 
 ค่าใช้สอย (532000)      รวม  2,458,000.-บาท 

  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้  1,018,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อ
จ่ายเป็น 
  -   ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน      80,000.-บาท   
  -   ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล     จ านวน      20,000.-บาท 

-   ค่าถ่ายเอกสาร     จ านวน      10,000.-บาท   
  -   ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน   822,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  
งานดูแลต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ   

-   ค่าเช่าทรัพย์สิน     จ านวน      66,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลต าบลแม่คือเช่าในกิจการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือบริการ

ประชาชนหรือการเช่าในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการเช่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 255 ลงวันที่15 มกราคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

-   ค่าเบี้ยประกัน      จ านวน      20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่คือ เช่น รถราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้   60,000.-บาท 

 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 30,000.-บาท  (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
ตั้งไว้  1,018,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าหัว ตั้งไว้ 
20,000.- บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าประกาศนียบัตร 
ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจิตอาสา และ



 

 

  

-๖๙-  

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสรา้งสังคมให้มีคณุภาพ 
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 157    ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการบ้านเมืองที่
ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในการ
ปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(2) โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งไว้ 
20,000.- บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าประกาศนียบัตร 
ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจิตอาสา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสรา้งสังคมให้มีคณุภาพ 
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 157    ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการบ้านเมืองที่
ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในการ
ปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(3) โครงการกิจกรรมอบรมจริยธรรมเทศบาลต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่ารถโดยสาร ค่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องโดยปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 154    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(4) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล 
หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ และของที่ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มาเยือนเทศบาล หรือมา
ช่วยปฏิบัติงาน หรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการเทศบาล ที่มีความจ าเป็นและความเหมาะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก และพนักงานเทศบาลต าบลแม่คือ   ตั้งไว้ 
150,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง ค่ารถโดยสาร ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ป ีพ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 154    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ท้องถิ่นและจังหวัด) 

(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ประจ าปี 2563  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
(ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าประกาศนียบัตร ค่าของที่ระลึก 



 

 

  

-๗๐-  

ของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้   (แผนพัฒนาจังหวดั
เชียงใหม่ 4 ป ีพ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสรา้งสงัคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้ 158    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนบัสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2564  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
(ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท า
ประกาศนียบัตร ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้   
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 158    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
และจังหวัด) 

(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน  และให้บริการงานสาธารณะต่างๆนอกส านักงาน
ให้ประชาชน ค่าวัสดุ/เอกสารต่างๆในการออกหน่วยประชาสัมพันธ์  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและออกบริการ
ประชาชนของเทศบาลต าบลแม่คือ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ   และการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 155    ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพงึพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 
  (9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 150,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

 (10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 300,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

(11) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 400,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบสิทธิหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์การ
เลือกตั้งในทุกระดับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9) 



 

 

  

-๗๑-  

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  (12) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตั้งไว้  20,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างท าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาส าหรั บพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น  และมีความส าคัญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล  ประจ าปี 2564 
ต้ังไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 
และจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 155    
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ 
สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและ
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลสีขาว ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 155  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่
พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้า 155    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้
มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้  150,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 



 

 

  

-๗๒-  

 ค่าวัสดุ (533000)       รวม  585,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  140,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 100,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ 
ในหน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   เช่น กระดาษ แฟูม  ปากกา ดินสอ  เทป เก้าอ้ีพลาสติกฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

(2) ค่าน้ าดื่ม   ตั้งไว ้   30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการเทศบาลต าบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

(3) ค่าบอกรับวารสาร  ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารของส านักงานเทศบาล 
เช่น หนังสือพิมพ์ , วารสารอื่น ๆ เพ่ือบริการประชาชน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ สวิทต์ไฟฟูา คัทเอ๊าท์ไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้  40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู ่  ผงซักฟอก แก้วน้ าจานรอง น้ ายาเช็ดพ้ืนฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้  80,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ของเทศบาล เชน่ 
แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ตลับลูกปืน  หัวเทียน  น้ ามันเบรก ครัช  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้  250,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ ามันเครื่อง น้ ามันเตา ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  

 ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้  15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อแผ่นปูายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ ค่าฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี ดีวีดี) ฯลฯ 
แถบบันทึกภาพและเสียงต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์



 

 

  

-๗๓-  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562  
 ค่าสาธารณูปโภค (534000)      รวม  420,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้  300,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับ
ส านักงานเทศบาล และกิจการอื่นที่เป็นของเทศบาลต าบลแม่คือ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1551 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่องการติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์  (340400) ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้  60,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
งบลงทุน (540000)        รวม    85,600.-บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (541000)       รวม    85,600.-บาท 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว้ 17,000.- บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น 
   1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 17,000.-บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย 
  - มี DVR-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1  หน่วย 
  โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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  1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 8,600.-บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  2 เครื่องๆละ 4,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาดขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    รวม 60,000.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
งบรายจ่ายอ่ืน (550000)       รวม  30,000.-บาท 
 รายจ่ายอ่ืน  (551000)       รวม  30,000.-บาท 

 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ (510100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล ตามมิติการ
ประเมินของ กท.จ.ก าหนด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/642 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2548   
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม  75,000.-บาท 
 เงินอุดหนุน (561000)       รวม  75,000.-บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)         ตั้งไว้  25,000.-บาท 
 อุดหนุน เทศบาลต าบลตลาดขวัญ    ตั้งไว้  25,000.-บาท     (ส านักปลัด)    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 160 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 
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 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ      (610200)                         ตั้งไว้  50,000.-บาท 
 อุดหนุน  ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด  ตั้งไว้   40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปูองกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอดอยสะเก็ด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 
2565)  หน้า 152    ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณา
การความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 อุดหนุน  ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว้   10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี 
จัดท าเครื่องราชสักการะ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่ 4 ป ี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 161 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิงาน การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนบัสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

 

งานบริหารงานคลัง  (00113)     รวม  2,243,000.-บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม 1,805,000.-บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)   รวม 1,805,000.-บาท 

 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  1,450,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ในกองคลัง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ,หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง , นักวิชาการ
พัสดุ , นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   

 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้  60,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง จ านวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556   

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้  283,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1 
อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  

 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้  12,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จ านวน 2 อัตรา ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และ
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558   
งบด าเนินงาน (530000)      รวม       438,000.-บาท 

ค่าตอบแทน (531000)     รวม         60,000.-บาท 
  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100) ตั้งไว้  50,000.-บาท (กองคลัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้เทศบาล , เงินตอบแทน
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น าจับผู้กระท าผิดเทศบัญญัติต าบล ,เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว , และเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความ
เจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาล (เงินรางวัล) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (กอง
คลัง) เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าใช้สอย   (532000)       รวม   318,000.-บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        ตั้งไว้    168,000.-บาท  
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ตั้งไว้ 72,000.- บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเก็บค่าขยะ
ของประชาชน จ านวน 6 หมู่บ้าน โดยจ้างเหมาบุคคลในอัตราหลังคาละ 3 บาทเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนนิการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเอกชนด าเนินงานโครงการหรือ
เสริมสร้างการปฏิบตัิงานตามหน้าทีป่กติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อบริการจากผู้รบัจ้างเปน็รายชิ้น เชน่ งานรักษา
ความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้ งานศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสมัพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ
  (2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งไว้ 96,000.- บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการ
ช่วยเหลืองานบริการของกองคลัง เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ปกติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อบรกิารจากผู้รับจา้งเป็นรายชิน้ เชน่ งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแล
ต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพนัธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ  

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้   10,000.-บาท 
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  10,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
ตั้งไว้ 120,000.-บาท 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 40,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้  50,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน ปูาย และ
ข้อมูลที่ดินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูลใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยรวมไปถึงการคัดส าเนาโฉนด
ที่ดิน การคัดระวาง การออกส ารวจ  การปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 156    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิงาน การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนบัสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาของท้องถิ่นและจังหวัด) 
  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสด ุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 ค่าวัสดุ (533000)       รวม   60,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้ 40,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟูม  ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)   รวม     761,280.-บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม 309,280.-บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    รวม 146,280.-บาท 

 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 146,280.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   1 อัตรา  พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี    

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้  139,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1 อัตรา   

 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตัง้ไว้  24,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  จ านวน 1 อัตรา ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555 ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558   
งบด าเนินงาน (530000)       รวม     452,000.-บาท 

ค่าตอบแทน  (531000)      รวม     30,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)  ตั้งไว้  20,000.-บาท  (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้เทศบาล และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านัก
ปลัด)เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 คา่ใช้สอย  (532000)       รวม   337,000.-บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 192,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็น  

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งไว้ 192,000.- บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลใน
การช่วยเหลืองานบริการต่างๆ เป็นค่าจา้งเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าทีป่กติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งาน
ศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพนัธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 



 

 

  

-๗๙-  

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตั้งไว้  135,000.-บาท 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   

(3) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ตั้งไว้  100,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือ
ประชาชนไฟไหม้ การเกษตร หลังการเกิดภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 155 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการ
รวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่นตามศักยภาพชุมชน) 
  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 ค่าวัสดุ (533000)       รวม   85,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟูม  ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
  ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้  20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพ่ือใช้ในส านักงานและออกปฏิบัติภาคสนาม เช่น ชุดหมี รองเท้าทนไฟ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว้  40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาเคมี ค่าสายส่งน้ ารถดับเพลิง ค่าหัวฉีด และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถดับเพลิง และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 



 

 

  

-๘๐-  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม    638,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)      รวม     638,000.-บาท 

ค่าตอบแทน  (531000)     รวม     30,000.-บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  
ตั้งไว้  30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนเทศบาลต าบลแม่คือที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ ว3795 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
 ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    608,000.-บาท 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้  408,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือ
จ่ายเป็น 

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งไว้ 408,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคล
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  เป็นค่าจา้งเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเอกชนด าเนนิงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏบิัติงานตามหนา้ที่ปกติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การซื้อบริการจากผู้รบัจ้างเป็นรายชิน้ เชน่ งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งาน
ศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพนัธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตั้งไว้  200,000.-บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่คือ ประจ าปี 
2564 ตั้งไว้  20,000.-บาท (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในซ้อมแผนปูองกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ  โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้า 148    ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : 
แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.เทศบาลต าบลแม่คือ ประจ าปี 
2564 ตั้งไว้  20,000.-บาท  (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลแม่คือ ซึ่งได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่นในการท างาน เช่น ไฟ
ฉาย เครื่องสะท้อนแสง ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2543 (แผนพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัและ
ความสงบสุขประชาชน)  (แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 148    ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 



 

 

  

-๘๑-  

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท  (ส านัก
ปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นและเวชภัณฑ์ส าหรับบริการประชาชน ค่าวัสดุ
ยานพาหนะส าหรับรถฉุกเฉิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ประจ ารถตามมาตรฐานของส านักงานระบบการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.32/658 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัยและความสงบสุขประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 148    ยุทธศาสตร์การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 
50,000.-บาท  (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล
ต าบลแม่คือ โดยจัดฝึกอบรมเองหรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบั
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสุขประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 148    ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิและอบายมุข) 

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลแม่คือ ตั้งไว ้
60,000.-บาท  (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมเองหรือส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมละการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
: ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัและความสงบสุขประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 148    ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิและอบายมุข) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

-๘๒-  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     รวม   1,618,000.-บาท 
งบบุคลากร (520000)       รวม   1,320,000.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     รวม   1,320,000.-บาท 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  1,140,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา  และนักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 3 อัตราพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน  

 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้  60,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา จ านวน 12 เดือน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556  

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้  108,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน  1 อัตรา  

ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้  12,000.-บาท (กองการศึกษา) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555 ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558   
งบด าเนินงาน (530000)       รวม     298,00.-บาท 
 ค่าตอบแทน (531000)       รวม       98,000.-บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 
ตั้งไว้  40,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (กอง
การศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมี
สิทธิ์เบิกได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้  48,000.-บาท (กองศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ จ านวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม   160,000.-บาท 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (กองการศึกษา) เพื่อจ่าย
เป็น 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการช่วยเหลือ
งานบริการต่างๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 



 

 

  

-๘๓-  

2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อ
บริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิต
สื่อการประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้   10,000.-บาท 
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  10,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
ตั้งไว้  120,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 50,000.-บาท (กอง
การศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเลี้ยงเด็ก ค่าของขวัญและของรางวัลค่าตกแต่งสถานที่และ
เวทีการแสดง ค่าเช่าเครื่องเล่น ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ถือปฏิบัติตามปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 129    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน : แนวทางส่งเสรมิพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และ
การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสงักัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 30,000.-บาท  (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 40,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 ค่าวัสดุ (530000)       รวม   40,000.-บาท 
  ประเภท  วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เช่นกระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ เทปกาว เครื่องค านวณ ไม้บรรทัดฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  



 

 

  

-๘๔-  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (00212)   รวม   8,201,245.-บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม     4,126,200.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    รวม     4,126,200.-บาท 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  3,215,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน พนักงาน
ครูเทศบาล จ านวน 7 อัตรา และเงินเดือนให้แก่พนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 3 
อัตราพร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้  201,600.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในต าแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 
2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประเภท  เงินวิทยฐานะ (220400) ตั้งไว้ 285,600.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทย
ฐานะของผู้อ านวยการสถานศึกษา และพนักงานครู ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0809.4/ว 2070 ลงวันที ่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้  379,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน  1 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ต าแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 1 อัตรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ และพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลต าบลแม่คือ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา  

ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้  45,000.-บาท (กองการศึกษา) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา จ านวน 24,000.-บาท และพนักงานจ้าง
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 2 อัตรา จ านวน 23,500.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555 ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.5/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558  

   



 

 

  

-๘๕-  

งบด าเนินงาน (530000)       รวม  2,941,620.-บาท 
 คา่ตอบแทน (531000)       รวม     46,250.-บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 
ตั้งไว้  30,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้  16,250.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ที่ มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม   2,086,360.-บาท 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 748,000.-บาท (กองการศึกษา) เพื่อ
จ่ายเป็น 
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 256,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่คือ จ านวน 3 คันต่อ 200 – 260 วันท าการหรือจ านวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมการปกครอง 
ที่ มท 0313.4/16192 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดหารถรับส่ง และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อบริการ
จากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิต
สื่อการประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 
  (2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งไว้ 492,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการช่วยเหลือ
งานบริการต่างๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อ
บริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิต
สื่อการประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  
ตั้งไว้ 1,338,360.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น 
  (1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้  1,198,360.-บาท 
  1. จ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 958,730.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 111 คน จ านวน 200 วัน 444,000.-บาท 
-  ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000.-บาทต่อปี  



 

 

  

-๘๖-  

-  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL  จ านวน 9,600.-บาทต่อปี 
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000.-บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 50,000.-บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 21,000.-บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 314,130.-บาท 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850.-บาทต่อภาคเรียน จ านวน 188.700.-บาท 

2. ค่าหนังสือเรียน 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200.-บาทต่อปี  จ านวน 22,200.-บาท 

3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100.-บาทต่อภาคเรียน จ านวน 22,200.-บาท 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300.-บาทต่อปี  จ านวน 33,300-บาท 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215.-บาทต่อภาคเรียน จ านวน 47,730.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 

กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 129 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 
  2. จ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่คือ  ตั้งไว้    239,630.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 31 คน จ านวน 245 วัน 151,900.-บาท 
-  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว คนละ 1,700.-บาทต่อปี  จ านวน 52,700.-บาท 
-  ค่าหนังสือเรียน คนละ 200.-บาทต่อปี จ านวน 6,200.-บาท 
-  ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200.-บาทต่อปี จ านวน 6,200.-บาท 
-  ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300.-บาทต่อปี  จ านวน 9,300.-บาท 
-  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.-บาทต่อปี จ านวน 13,330.-บาท 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 

กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้างสังคมให้มคีุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 129 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจยั
ของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 
     (2) ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



 

 

  

-๘๗-  

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 100,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

ค่าวัสดุ (533000)       รวม   709,010.-บาท 
ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 709,010.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น 
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน  436,900.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
แม่คือวิทยา ให้แก่นักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน) จ านวน 228 คนๆละ 7.37 บาท
โดยเฉลี่ย  

(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน  212,700.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ  (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน)  จ านวน  111  
คนๆละ 7.37 บาทโดยเฉลี่ย 

 (3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน  59,410.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 260 วัน จ านวน 31 คนๆละ 7.37 บาทโดยเฉลี่ย  

โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 129 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 
ค่าสาธารณูปโภค (534000)      รวม  100,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้  100,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
งบลงทุน (540000)        รวม   150,000.-บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)     รวม   150,000.-บาท 
  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) ตั้งไว้  150,000.-บาท 
(กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพ่ือเป็นเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมอาคารเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 
 



 

 

  

-๘๘-  

งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    983,425.-บาท 
 เงินอุดหนุน(561000)       รวม    983,425.-บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     รวม 983,425.-บาท 

(1) อุดหนุน  โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้  912,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแม่คือวิทยาเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
จ านวน   200 วัน จ านวน 228 คนๆละ 20.-บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใน
สังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(2) อุดหนุน  โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้  13,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสร้างพ้ืนฐานสัมมาชีพแก่นักเรียน ประจ าปี 2564  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความรู้ และค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีเปูาหมายจ านวน 125 คน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน : แนวทาง
ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสงักัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

(3) อุดหนุน  โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้  13,425.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการชีวิตดี ไม่มีพุง ประจ าปี 2564  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการให้
ความรู้ และค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าปูาย ค่าตอบแทน เงินรางวัล  โดยมีเปูาหมายจ านวน 353 คน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

(4) อุดหนุน  โรงเรียนแม่คือวิทยา ต้ังไว้  10,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการพี่ อย.สอนน้อง ประจ าปี 2564  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน ในการจัดท าสื่อ แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยมีเปูาหมายจ านวน 350 คน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสรา้งสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน : 
แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศกึษา และการศึกษาวิจยัของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่
เกี่ยวข้อง) 

(5) อุดหนุน  โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้  15,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฟันสะอาด ปราศจากแมงร้าย ประจ าปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการให้ความรู้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยมีเปูาหมาย จ านวน 350 คน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา



 

 

  

-๘๙-  

ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจยัของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(6) อุดหนุน โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสร้างโอกาสในการแข่งขันทักษะวิชาการให้แก่นักเรียน ประจ าปี 2564  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าพาหนะ
รับส่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ป ีพ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 133 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั(00214)     รวม     35,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม     35,000.-บาท 

ค่าวัสดุ (533000)       รวม     35,000.-บาท 
  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  35,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน เช่น หนังสือพิมพ์ ,วารสารต่างๆ  ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๙๐-  

 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)    รวม   375,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม     200,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม     160,000.-บาท 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น  

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการช่วยเหลืองาน
บริการต่างๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่ 10 กรกฎาคม 
2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
จ่ายเป็นคา่จ้างเอกชนด าเนนิงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหนา้ทีป่กติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อ
บริการจากผู้รับจา้งเปน็รายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลตน้ไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิต
สื่อการประชาสัมพนัธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตั้งไว้ 120,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อจ่ายเป็น 

(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก  
โรคไข้หวัดนก และโรคอุบัติใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   ได้แก่  ค่าน้ ายาพ่นก าจัดยุง , ค่าน้ ามัน , ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าปูายฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 135 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 
รักษาพยาบาล) 

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งไว ้
20,000.-บาท เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การปูองกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจ่าย
เป็นค่าน้ าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยทุธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณโ์ดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 
114 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมลูฝอย) 

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการแยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 40,000.- บาท 
เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าน้ าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ค่าซื้อถังขยะ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ป ี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณโ์ดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 
114 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมลูฝอย) 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 



 

 

  

-๙๑-  

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพ่ือจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท และค่า
ส ารวจตัวละ 6 บาทต่อปีโดยส ารวจจ านวนสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยส ารวจปีละ 2 ครั้ง โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4 ป ีพ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 136 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและ
บริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ค่าวัสดุ (533000)       รวม       40,000.-บาท 

ประเภท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  40,000.-บาท (ส านักปลัด)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์  ค่าน้ ายาต่างๆ น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาฆ่าเชื้อ ชุดปูองกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก 
โรคติดต่อต่างๆ ค่าเวชภัณฑ์ปูองกันโรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท ฯลฯ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริม ปูองกันด้าน
สุขอนามัยเพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม   175,000.-บาท 
 เงินอุดหนุน(561000)       รวม   175,000.-บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     รวม     55,000.-บาท 

(1) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันต้นแหน ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารคู่มือการฝึกอบรม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและทอ้งถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 137 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน:แนวทางพัฒนาระบบสวสัดิการและบริการ
สุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค รักษาพยาบาล) 

(2) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันต้นแหน ตั้งไว้ 35,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน จ านวน 60 คน ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์  
ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 137 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและ
บริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 



 

 

  

-๙๒-  

 เงินอุดหนุนเอกชน (610300)      รวม   120,000.-บาท 
(1)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 31,300.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสถานที่ 
ค่าปูาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม )  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้า 138 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพ
ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

  (2)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 6,410.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บ้านปุาเสร้า เหล่าคา หนองงู หมู่ที่ 6 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น )  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 138 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

 (3)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 6,890.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บ้านป่าเสร้า เหล่าคา หนองงู หมู่ที่ 6  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น )  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 138 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ
สุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

  (4)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 43,800.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม
โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 2 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 138 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

 (5)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 6,700.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม
โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนบ้านป่าเสร้า 
หนองงู หมู่ที่ 6)  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายประชา
สันพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 138 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค รักษาพยาบาล) 



 

 

  

-๙๓-  

 (6)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 24,900.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูาย ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 138 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน : แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๙๔-  

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)    รวม    115,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม    115,000.-บาท 

 ค่าใช้สอย (532000)      รวม    115,000.-บาท 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

ตั้งไว้  115,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเยาวชนปิดเทอมประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 40,000.-บาท 

(ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเยาวชนในพ้ืนที่ในการช่วยสอนหนังสือเด็กนักเรียน หรือค่าตอบแทนผู้สอนวิชา
ต่างๆช่วงปิดเทอม หรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลต าบลแม่คือ และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สามารถถัว
เฉลี่ยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 129 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
: แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่
เกี่ยวข้อง) 
  (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2564 ตั้งไว้  
30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพื่อด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมบ้านพัก  ที่อยู่อาศัย โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจ้าง
เหมาแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ในการซ่อมแซมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีบ้านอยู่อาศัย
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 3652 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง 
การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 141  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัย
ของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลต าบลแม่คือห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ  ประจ าปี 2564 ตั้งไว้  
30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 143 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนา สร้างคุณค่าและเสริมทักษะชีวิตผู้พิ การและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2564 ตั้งไว้  15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 145 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) 



 

 

  

-๙๕-  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    รวม    2,234,300.-บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม    1,578,500.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     รวม    1,578,500.-บาท 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  1,357,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝุายการโยธา นายช่างโยธา  และเจ้าพนักงาน
ธุรการ จ านวน 4 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน   

 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้  60,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝุายการโยธา จ านวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556  

 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้  160,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา  

 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้  1,500.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ ชม 0023.2/ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558   
งบด าเนินงาน (530000)       รวม   655,800.-บาท 
 ค่าตอบแทน (531000)       รวม   195,800.-บาท 

 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100) ตั้งไว้  40,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต าม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เงินตอบแทนน าจับ
ผู้กระท าผิดเทศบัญญัติต าบล  และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (กอง
ช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้  108,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้  37,800.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541   

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 



 

 

  

-๙๖-  

 คา่ใช้สอย (532000)     รวม       270,000.-บาท 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 100,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่าย

เป็น 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการ

ช่วยเหลืองานบริการต่างๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเอกชนด าเนนิงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏบิัติงานตามหนา้ที่ปกติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การซื้อบริการจากผู้รบัจ้างเป็นรายชิน้ เชน่ งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งาน
ศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพนัธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
ตั้งไว้  50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  (กองช่าง)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้ างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 30,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 120,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
               ค่าวัสดุ (533000)                                         รวม      190,000.-บาท 
  ประเภท  วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  30,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ วัสดุส านักงานต่าง ๆ ของกองช่าง เช่น กระดาษ แฟูม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้  80,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น ฟิวส ์ , สายไฟฟูา , หลอดไฟฟูา , ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ไม้ , สี , ปูนซีเมนต์ , ทราย , ค้อน , จอบ ,ขวาน , ท่อน้ า ,ปูน ,กระเบื้อง ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  30,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมหรือซอฟแวร์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 
 



 

 

  

-๙๗-  

งานไฟฟ้าและถนน (00242)       รวม 1,356,000.-บาท 
งบลงทุน   (540000)        รวม 1,356,000.-บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)     รวม 1,356,000.-บาท 
  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (5421000)       ตั้งไว้  435,200.-บาท   

  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 7 ตั้งไว้ 222,700.-บาท (กองช่าง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ความยาว 117.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า  374.40 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ระยะเวลา
ด าเนินการ 45 วัน พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
ต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้าการลงทุนสูส่ากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)  

  (2) โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 112,500.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดตั้งราวเหล็กกันตกแบบท่อเหล็ก หมู่ที่ 3 จากวัดสันต้นแหน ถึง สะพานซอย 11 ขนาดท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 11/2นิ้ว  ความสูง 1.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 
2.215 ตารางเมตร ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลติสนิค้าชุมชน การค้าการลงทุนสูส่ากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้า 64 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนา
บริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐาน)   

  (3) โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกต าบลแม่คือ หมู่ที่ 1 - 6 ตั้งไว้ 100,000.-บาท (กอง
ช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกต าบลแม่คือ หมู่ที่ 1-6 ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ ตามแผน
ซ่อมแซมถนนประจ าปี 2564 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทนุสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐาน) 

  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100) ตั้งไว้ 920,800.-บาท 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนในต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 150,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลต าบลแม่คือ ตามแผนการซ่อมแซมถนนและสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)   

  (2) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 1 ตั้งไว้ 145,000.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 แยกซ้าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 142.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 426.00 ตารางเมตร ระยะเวลา
ด าเนินการ 30 วัน พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
ต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)   

  (3) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 2 ตั้งไว้ 105,500.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 แยกซ้าย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ระยะเวลา



 

 

  

-๙๘-  

ด าเนินการ 30 วัน พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
ต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้าการลงทุนสูส่ากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)   

   (4) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 5 ตั้งไว้ 86,800.-บาท (กอง
ช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 85.00 
เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร ระยะเวลาด าเนินการ 
30 วัน ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 86 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน) 

  (5) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 115,400.-บาท (กองช่าง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
113.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 339.00 ตารางเมตร ระยะเวลา
ด าเนินการ 30 วัน พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
ต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 93 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน) 

  (6) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยโรงสี ตั้งไว้ 138,700.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงสี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่รับโค้ง 1.70 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 352.70 
ตารางเมตร ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน 1 ปูาย 
ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)   

   (7) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยสมทวี ตั้งไว้ 44,000.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสมทวี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 
45.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร  และติดตั้งกระจก
มุมโค้ง ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน) 

  (8) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยสุขใจ ตั้งไว้ 42,000.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสุขใจ  ขนาดกว้าง 3.20 เมตร 
ความยาว 34.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 108.80 ตารางเมตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน และติดตั้งกระจกมุมโค้ง ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 93 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนา
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)  

   (9) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยสุขทวี ตั้งไว้ 42,600.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขทวี ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ความยาว 



 

 

  

-๙๙-  

37.50 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่รับโค้ง 5.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 110.00 
ตารางเมตร  และติดตั้งกระจกมุมโค้ง ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : 
แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน)  

  (10) โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 50,800.-บาท (กอง
ช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายซอย 3/2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุก 10 ลบ.ม. ระยะเวลาเนินการ 30 วัน ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 
2565)  หน้า 93 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน)   

 
งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  (00244)     รวม      1,995,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)      รวม      1,995,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)      รวม      1,995,000.-บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)                   
ตั้งไว้  1,995,000.-บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 1,995,000.-บาท (ส านักปลัด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและขนถ่ายก าจัดขยะในพ้ืนที่ต าบลแม่คือ  ในจ านวนไม่น้อยกว่า 95 ตันๆละ 
ประมาณ 1,750.-บาทต่อเดือน หรือตามคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานก าหนด ตามเงื่อนไขท่ีเทศบาล
ต าบลแม่คือก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งาน
ศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้ 113 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม :  แนว
ทางการพัฒนาระบบการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาน้ าเสยี ขยะมลูฝอย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

-๑๐๐-  

 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)    รวม     230,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)       รวม      125,000.-บาท 
 คา่ใช้สอย (532000)       รวม      125,000.-บาท 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   
ตั้งไว้  125,000.-บาท 

 (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 20,000.-บาท
(ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดท าแผนชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 155   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
และจังหวัด) 

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมของดีต าบลแม่คือ  ประจ าปี 2564  (งานซะปฺะ
ของดี) ตั้งไว้ 40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงของดีต าบลแม่คือ การจ้างรถ
ประชาสัมพันธ์ การจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของดีต าบลแม่คือ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น )  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 - 2565) หน้า  102  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางการพัฒนาสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบทบาทสตรีกับการบริหารจัดการชุมชนน่าอยู่ คู่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สืบสานวัฒนธรรมต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาบทบาทสตรีกับการบริหารจัดการชุมชนน่าอยู่  คู่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสืบสานวัฒนธรรมต าบลแม่คือ ได้แก่ ค่า
วิทยากรฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ื นๆที่เกี่ยวข้อง   
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  106  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากลต าบลแม่คือ ประจ าปี 2563  ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ส านัก
ปลัด) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันสตรีสากลต าบลแม่คือ การประชาสัมพันธ์ การจัดบูทแสดงผลงานสตรี
ดี เด่นต าบลแม่คือ  การมอบเกียรติบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ าย อ่ืนๆ  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  107  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๐) 



 

 

  

-๑๐๑-  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือ
ระหว่างท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือ 
ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือ ได้แก่ ค่าวิทยากรฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตรการผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  106  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางการ
พัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวในชุมชนต าบลแม่คือ ประจ าปี 
2564  ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวในชุมชน
ต าบลแม่คือ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  107  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ) 
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม      105,000.-บาท 
 เงินอุดหนุน (561000)       รวม      105,000.-บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     รวม         25,000.-บาท 

(1) อุดหนุน ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว้ 25,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นค่า
สนับสนุนโครงการจัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 14 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  123  ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  : แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 
 เงินอุดหนุนเอกชน (610300)      รวม   80,000.-บาท 

 (1)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (2)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ



 

 

  

-๑๐๒-  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (3)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (4)  อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 15,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 (5)  อุดหนุน กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีต าบลแม่คือ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.
2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่   5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน )  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ยุทธศาสตร์การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน : แนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๑๐๓-  

 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)      รวม    160,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม    160,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม      140,000.-บาท 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
ตั้งไว้  140,000.-บาท 

  (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลแม่คือ ประจ าปี 2561 ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
(กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนต าบลแม่คือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. กรณีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ได้แก่ ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาและนักกรีฑา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน และค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสนามหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
จ าเป็นในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าน้ าดื่มเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีเปิด ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 128 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ  ตั้งไว้ 20,000.-
บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ ได้แก่ ค่า
วิทยากรฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 
127 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
บริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 
– 2565)  หน้า 127 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
บริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักกีฬาต าบลแม่คือ ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองการศึกษา) 
ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาของนักกีฬาและผู้
ฝึกสอนนักกีฬาต าบลแม่คือ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2547  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 128 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
: แนวทางส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา และการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นที่
เกี่ยวข้อง) 

 
 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 



 

 

  

-๑๐๔-  

ค่าวัสดุ (533000)      รวม       20,000.-บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้  20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อ

เสื้อผ้าของนักกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ของนักกีฬาต าบลแม่คือ ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย และอุปกรณ์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลง
วันที่ 3 สงิหาคม 2547  

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)     รวม   260,000.-บาท 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม   130,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม   130,000.-บาท 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตั้งไว้ 130,000.-บาท 

 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาต าบลแม่คือ  ตั้งไว้ 20,000.-บาท (กอง
การศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อสังฆภัณฑ์ให้แก่วัด ค่าอาหารและอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ฯลฯ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2563 โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 
117 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  :  แนวทางปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

 (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 40,000.-บาท (กอง
การศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  ค่าของด าหัวผู้สูงอายุ  ค่าอาหารและอาหารว่าง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมและเงินรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ 
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 117 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
(กองการศึกษา) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วมงานวิสาขบูชา  กิจกรรมงานนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ 
กิจกรรมวันวิสาขบูชาของเทศบาลต าบลแม่คือ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและอาหารว่าง   ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน  ค่า
พาหนะ  ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ 
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลแม่คือ ประจ าปี  2564 ตั้งไว้ 
30,000.-บาท (กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ได้แก่  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมและเงินรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยปฏิบัติตามระเบียบ



 

 

  

-๑๐๕-  

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมประชาชนประจ าต าบลแม่คือ (อปต.) ประจ าปี  2564 ตั้งไว้ 
10,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประชาชนประจ าต าบลแม่คือ  โดยจ่ายเป็น    
ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    130,000.-บาท 
 เงินอุดหนุน(561000)       รวม    130,000.-บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     รวม  25,000.-บาท 

 (1)  อุดหนุน ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด  ตั้งไว้  25,000.-บาท (กองการศึกษา)เพ่ือเป็น
ค่าสนับสนุนโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 44 ประจ าปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 เพ่ือสนับสนุนจัดท ารถบุปผาชาติของอ าเภอดอยสะเก็ดส่งเข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจ าปี 
2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 
 เงินอุดหนุนเอกชน(610300)      รวม    30,000.-บาท 

(1) อุดหนุน สภาวัฒนธรรมต าบลแม่คือ ตั้งไว้ 30,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าฝึกอบรม ค่าท่ีพัก ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (โดยถัวเฉลี่ย) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชน
นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)   รวม 75,000.-บาท 

 (1)  อุดหนุน วัดแม่คือ ตั้งไว้ 20,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการท าบุญ
ประเพณีใส่ขันดอกเดือน 9 ประจ าปี 2564  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่  
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (โดยถัวเฉลี่ย) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  



 

 

  

-๑๐๖-  

หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

(2) อุดหนุน วัดแม่คือ ตั้งไว้ 15,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 
118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

(3) อุดหนุน วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง  ตั้งไว้  10,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบุคคล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างสังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชน
นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

 (4) อุดหนุน วัดป่าแพ่ง ตั้งไว้ 15,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรง
น้ าพระธาตุกู่ครูบา ประจ าปี  2564 โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (โดยถัวเฉลี่ย) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้าง
สังคมให้มีคณุภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

  (5)  อุดหนุน วัดสารภีพระเจ้าตนหลวง ตั้งไว้ 15,000.-บาท (กองการศึกษา) เพ่ือใช้จ่ายตาม
โครงการสวดมนต์ข้ามปี   โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (โดยถัวเฉลี่ย) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 118 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  แนวทางปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐาน
ให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๑๐๗-  

 
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)     รวม   1,261,200.-บาท 
งบลงทุน (540000)        รวม   1,261,200.-บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)     รวม   1,261,200.-บาท 
  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   (5421000)                ตั้งไว้   1,161,200.-บาท 
  (1) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตั้งไว้  182,600.-บาท (กองช่าง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 6 บริเวณหน้าบ้านจ ารัส สารวิน ถึงบ้านนายอนันต์ 
ไชยเลิศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 37 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 บ่อ 
พร้อมถมดินทับหน้าด้วยหินคลุก พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ 
ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน) 
  (2) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3  ตั้งไว้  295,600.-บาท (กองช่าง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายวัลลภ ทิพกนก ถึง สะพานซอย 1 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 บ่อ พร้อมถมดิน
ทับหน้าด้วยหินคลุก พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ ระยะเวลา
ด าเนินการ 60 วัน   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 98 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน) 
  (3) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 327,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณ ซอย 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 
72 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าท่อจ านวน 2 จุด ถมดินทับหน้า
พร้อมบดอดั ผิวบนเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร และก่อสร้างเขียงน้ า จ านวน 1 จุด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน   (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หนา้ 98 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐาน) 

(4) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 356,000.-บาท (กองช่าง) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 75 
ท่อน เทคอนกรีตทับหน้าท่อ จ านวน 1 จุด และถมดินทับหน้าด้วยหินคลุก ความหนา 0.15 เมตรพร้อมบดอัด พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลต าบลแม่คือ ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน   (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเช่ือมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หนา้ 98 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม : แนวทางพัฒนาบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐาน) 
  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
(กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า
ท่อระบายน้ า ฝาย ฯลฯ ในเขตต าบลแม่คือ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐ 



 

 

  

-๑๐๘-  

 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)      รวม       748,640.-บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม       398,640.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     รวม       398,640.-บาท 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้  398,640.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน 
งบด าเนินงาน (530000)       รวม    350,000.-บาท 
 คา่ตอบแทน (531000)       รวม     100,000.-บาท 

 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(310100) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้เทศบาล เช่น เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000.-บาท (ส านกั
ปลัด)เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิ์เบิก
ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้  60,000.-บาท  (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือ
ค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ จ านวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้  25,000.-บาท   (ส านักปลัด)  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  
 ค่าใช้สอย (532000)       รวม    190,000.-บาท 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 50,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานโครงการหรือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การซื้อบริการ
จากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  งานศึกษาวิจัย งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ งานส ารวจออกแบบ ฯลฯ 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
ตั้งไว้ 130,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่คือ  ตั้งไว้ 
20 ,000 .-บาท  (ส านักปลัด)  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในสนับสนุนและด าเนินการบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเบี้ย
ประชุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 104 ยุทธศาสตร์

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 



 

 

  

-๑๐๙-  

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

  (2) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายพันธุ์พืชผักเชียงดาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 
109 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน) 

  (3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ 
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และแก้ไขเพ่ิมเติม  (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 103 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) 

  (4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรต าบลแม่คือ ประจ าปี 2564 ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 104 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ) 

    (5)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   

    (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 10,000. -บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่างๆที่จัดโดยส่วนราชการและเอกชน ของ



 

 

  

-๑๑๐-  

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ (533000)       รวม     60,000.-บาท 
  ประเภท  วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ของงานเกษตร เช่น กระดาษ แฟูม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
  ประเภท  ค่าวัสดุเกษตร (331000) ตั้งไว้  40,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรส าหรับใช้ในการปูองกันและปราบปรามศัตรูพืช , พันธุ์พืช ,โรคพืช ฯลฯ ในพ้ืนที่ต าบลแม่คือ เช่น ยาก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ยาฆ่าเพลี้ย หรือแมลงต่าง ๆ สารอาหารในการก าจัดหอยเชอร์รี่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   

ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้  10,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette) หมึกพิมพ์ โปรแกรมหรือซอฟแวร์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

-๑๑๑-  

 
 

งานงบกลาง (00411)       รวม 12,193,958.-บาท 
งบกลาง  (510000)       รวม 12,193,958.-บาท 
  ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้   150,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลในอัตราร้อยละ 5 ในส่วนของนายจ้างจ านวน 
12 เดือน (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 161 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบตัิงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพงึพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 
  ประเภท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (110300) ตั้งไว้   6,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณต่อปีในส่วน
ของนายจ้าง  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561 – 2565)  หน้า 161 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด) 

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 90,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 15 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที ่
มท 0810.6/ว 1994 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ คนละ 500.-/คน/เดือน (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 
144 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มให้แกผู่้ด้อยโอกาสในชุมชน 
ท้องถิ่นตามศักยภาพของชุมชน) 

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) ตั้งไว้ 8,854,800.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน 1,152 คน แยกเป็นผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน 1,102 คนและ
คาดว่าจะเพ่ิมภายในปีจ านวน 50 คน ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้างสังคมให้มคีุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 143 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการรวมกลุ่มให้แกผู่้ดอ้ยโอกาสในชุมชน ท้องถิ่นตาม
ศักยภาพของชุมชน) 

แผนงานงบกลาง (00410) 



 

 

  

-๑๑๒-  

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800) ตั้งไว้ 1,939,200.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือเป็นเงิน
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน 200 คน แยกเป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 188 คน และ
ประมาณการเพ่ิมเติมอีกจ านวน 12 ราย คนละ 800.-บาทต่อคนต่อเดือนจ านวน 12 เดือน และอายุต่ ากว่า 18 ปี 
คนละ 1,000.-บาทต่อคนต่อเดือน ตามนโยบายรัฐบาล ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-
2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 144 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน ท้องถิน่ตามศักยภาพของชุมชน) 

ประเภท เงินส ารองจ่าย (111000)  ตั้งไว้  300,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายในรายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือใช้กรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนและในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
หรือตามหนังสือสั่งการนโยบายจังหวัดอ าเภอหรือตามความจ าเป็น   และเหมาะสมตามความเห็นผู้บริหารเทศบาล
ต าบลแม่คือ และจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  

ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้   343,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลแม่คือ  ตั้งไว้ 150,000.-บาท (ส านัก

ปลัด)เพ่ือสมทบการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลแม่คือ) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 139 ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน : แนวทางการพัฒนาระบบสวสัดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพปอูงกันโรค รักษาพยาบาล) 

(2) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 43,000.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง
ในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (อัตราร้อยละ 0.00167) ทั้งนี้ไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 (แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 156 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทอ้งถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในการปฏิบตัิงาน การ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ท้องถิน่และจังหวัด) 

(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่คือ  ตั้งไว้ 150,000.-บาท (ส านักปลัด) เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่คือ เพ่ือสร้างนิสัยการออม และการช่วยเหลือสังคมในชุมชน  โดยยึด
หลักประชาชนออม 1 ส่วน อปท.สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 



 

 

  

-๑๑๓-  

0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 140 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค รักษาพยาบาล) 

ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100) ตั้งไว้ 
510,958.-บาท (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตรา
ร้อยละสองของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  (แผนพัฒนาจังหวดั
เชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล) (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 162 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
และจังหวัด)



-๑๑๔- 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                        

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
          

แผนงาน 
  

 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

  

      

        

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                         

ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

43,000                     43,000 

ค่าสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลแม่คือ 

150,000                     150,000 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
แม่คือ 

150,000                     150,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000                     90,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,000                     150,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,854,800                     8,854,800 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

6,000                     6,000 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

510,958                     510,958 

ส ารองจ่าย 300,000                     300,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,939,200                     1,939,200 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 
 (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

                    120,000 120,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

                    1,490,400 1,490,400 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  

                    198,720 198,720 
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เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                    695,520 695,520 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                    120,000 120,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 

          160,000     487,000 139,000 1,518,000 2,304,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

                201,600   138,000 339,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

          1,500     57,000 24,000 122,000 204,500 

เงินเดือนพนักงาน   398,640       1,357,000     4,355,000 146,280 5,104,000 11,360,920 

เงินวิทยฐานะ                 285,600     285,600 

เงินประจ าต าแหน่ง           60,000     60,000   246,000 366,000 

งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร 

  25,000       37,800     16,250   13,800 92,850 

ค่าเบี้ยประชุม                     20,000 20,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  10,000       40,000     70,000 50,000 290,000 460,000 

ค่าเช่าบ้าน   60,000       108,000     48,000   223,200 439,200 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  5,000       10,000     10,000 10,000 30,000 65,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

  50,000             10,000     60,000 

ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล                     20,000 20,000 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่                     80,000 80,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ           100,000   20,000   600,000   720,000 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น                     72,000 72,000 

ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียน 

                256,000     256,000 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน                 492,000   918,000 1,410,000 

ค่าเช่าทรัพย์สิน                     66,000 66,000 
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ค่าถ่ายเอกสาร                     10,000 10,000 

ค่าเบี้ยประกัน                     20,000 20,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

                10,000   70,000 80,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                        

กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

                    20,000 20,000 

กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 

                    20,000 20,000 

กิจกรรมอบรมจริยธรรม
เทศบาลต าบลแม่คือ 

                    30,000 30,000 

ค่าของรางวัล  
หรือเงินรางวัล 

                    10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก 
และพนักงานเทศบาล
ต าบลแม่คือ 

                    150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ 

                    30,000 30,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 

                    30,000 30,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

                1,198,360     1,198,360 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต าบลแม่คือ 

      100,000               100,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษาต าบลแม่คือ 
 

      20,000               20,000 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
(งานนมสดรดต้นศรีมหา
โพธิ์) 

      30,000               30,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

      40,000               40,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงต าบลแม่คือ 

      30,000               30,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนชุมชนต าบล
แม่คือ 

        20,000             20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดนิทรรศการกิจกรรม
ของดีต าบลแม่คือ 

        40,000             40,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ้อมแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลแม่คือ 

                  20,000   20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที ่

                    20,000 20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริหารจัดการขยะ
ต าบลแม่คือ 

          1,995,000           1,995,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่คือ 

  20,000                   20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

            30,000         30,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 

                50,000     50,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมเยาวชนช่วง 
ปิดเทอม 
 

            40,000         40,000 



 

 

  

-๑๑๘-  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของอปพร.เทศบาล
ต าบลแม่คือ 

                  20,000   20,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

  10,000       20,000     70,000 15,000 180,000 295,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของนักกีฬา
ต าบลแม่คือ 

      20,000               20,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

  10,000                   10,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

          30,000     40,000 20,000 340,000 430,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา 

                100,000     100,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง                     400,000 400,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รวม 

              30,000       30,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

                    20,000 20,000 

โครงการขยายพันธุ์
พืชผักเชียงดาเพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

  40,000                   40,000 

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันท้องถ่ินไทย
และวันเทศบาล 
 

                    20,000 20,000 



 

 

  

-๑๑๙-  

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ 

                  100,000   100,000 

โครงการเทศบาลต าบล
แม่คือห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

            30,000         30,000 

โครงการเทศบาลสีขาว 
 

                    10,000 10,000 

โครงการบริหารและ
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

                  50,000   50,000 

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

                    50,000 50,000 

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (Covid-19) 

              20,000       20,000 

โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์จากเศษพืชเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  30,000                   30,000 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลแม่คือ 

                  50,000   50,000 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
ต าบลแม่คือ 

                  60,000   60,000 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลให้แก่
พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลต าบลแม่คือ 
 

                    20,000 20,000 



 

 

  

-๑๒๐-  

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรต าบลแม่คือ 

  20,000                   20,000 

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีกับการบริหาร
จัดการชุมชนน่าอยู่  
คู่ภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบ
สานวัฒนธรรม 

        15,000             15,000 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่คือ 

      20,000               20,000 

โครงการแยกก่อนทิ้ง
เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอย 

              40,000       40,000 

โครงการวันสตรีสากล
ต าบลแม่คือ 

        10,000             10,000 

โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของ
สตรีต าบลแม่คือ 

        20,000             20,000 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของโรงเรียน
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลแม่คือ 

        20,000             20,000 

โครงการส่งเสริมพัฒนา 
สร้างคุณค่าและเสริม
ทักษะชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

            15,000         15,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราช
นารี 

              30,000       30,000 



 

 

  

-๑๒๑-  

โครงการอบรม
ประชาชนประจ าต าบล
แม่คือ (อปต.) 

      10,000               10,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  10,000       120,000   20,000 20,000 10,000 170,000 350,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                   20,000   20,000 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

                    80,000 80,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์   10,000       30,000     20,000 15,000 60,000 135,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           80,000         10,000 90,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

                    250,000 250,000 

วัสดุกีฬา       20,000               20,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                   40,000   40,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว                     40,000 40,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

              40,000       40,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 709,010     709,010 

วัสดุการเกษตร   40,000                   40,000 

วัสดุก่อสร้าง           50,000         10,000 60,000 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

                    15,000 15,000 

วัสดุส านักงาน   10,000       30,000     55,000 10,000 180,000 285,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                    60,000 60,000 

ค่าไฟฟ้า                 100,000   300,000 400,000 

ค่าบริการไปรษณีย์                     30,000 30,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์                     30,000 30,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

                    17,000 17,000 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบหมึกฉีด 

                    8,600 8,600 



 

 

  

-๑๒๒-  

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

                        

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

                    60,000 60,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                        

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 ซอย 7 

          222,700           222,700 

โครงการติดต้ังราวเหล็ก
กันตก หมู่ที่ 3 

          112,500           112,500 

โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยหินคลุกต าบลแม่คือ 
หมู่ที่ 1 - 6 

          100,000           100,000 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 

    182,600                 182,600 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

    295,600                 295,600 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

    327,000                 327,000 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

    356,000                 356,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                        

ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมถนนในต าบล
แมค่ือ 

          150,000           150,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน 

                150,000     150,000 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน้ าในเขต
ต าบลแม่คือ 
 

    100,000                 100,000 



 

 

  

-๑๒๓-  

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 ซอย 1 

          145,000           145,000 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 ซอย 2 

          105,500           105,500 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 ซอย 5 

          86,800           86,800 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 

          115,400           115,400 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 ซอยโรงสี 

          138,700           138,700 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 ซอยสมทวี 

          44,000           44,000 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 ซอยสุขใจ 

          42,000           42,000 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 ซอยสุขทวี 

          42,600           42,600 

โครงการปรับปรุงถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 

          50,800           50,800 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น                         
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

                    30,000 30,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                        

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

                    25,000 25,000 



 

 

  

-๑๒๔-  

เงินอุดหนุนเอกชน                         

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

              31,300       31,300 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านป่า
เสร้า เหล่าคา หนองงู 
หมู่ที่ 6 

              6,410       6,410 

โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพสตรีต าบล 
แม่คือ 

        20,000             20,000 

โครงการพัฒนาภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต าบลแม่คือ 

      30,000               30,000 

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านป่า
เสร้า เหล่าคา หนองงู 
หมู่ที่ 6 

              6,890       6,890 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

        15,000             15,000 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 
 

        15,000             15,000 



 

 

  

-๑๒๕-  

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

        15,000             15,000 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

        15,000             15,000 

โครงการรณรงค์และ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 

              43,800       43,800 

โครงการรณรงค์และ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชนบ้านป่า
เสร้าหนองงู หมู่ที่ 6) 

              6,700       6,700 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

              24,900       24,900 

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณประโยชน ์

                        

โครงการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา 

      10,000               10,000 

โครงการท าบุญ
ประเพณีใส่ขันดอก
เดือน 9 

      20,000               20,000 

โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 

      15,000               15,000 

โครงการสรงน้ าพระธาตุ
กู่ครูบา 

      15,000               15,000 

โครงการสวดมนต์ข้ามปี       15,000               15,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         



 

 

  

-๑๒๖-  

การสร้างพื้นฐาน
สัมมาชีพแก่นักเรียน 

                13,000     13,000 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอดอย
สะเก็ด 

                    40,000 40,000 

โครงการจัดงานซะป๊ะ
ของดีดอยสะเก็ด 

        25,000             25,000 

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

                    10,000 10,000 

โครงการจัดบริการ
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

                912,000     912,000 

โครงการชีวิตดี ไม่มีพุง                 13,425     13,425 

โครงการประชุมจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

              20,000       20,000 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

              35,000       35,000 

โครงการพี่ อย.สอนน้อง                 10,000     10,000 

โครงการฟันสะอาด 
ปราศจากแมงร้าย 

                15,000     15,000 

โครงการสนับสนุน
จัดท ารถบุปผชาติใน
งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ 

      25,000               25,000 

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะและสร้างโอกาส
ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการให้แก่นักเรียน 

                20,000     20,000 

รวม 12,193,958 748,640 1,261,200 420,000 230,000 5,585,300 115,000 375,000 9,854,245 1,399,280 14,361,240 46,543,863 



-๑๒๗- 
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เรื่อง 

ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
---------------------------------------------------------- 

 
 

  ตามท่ี เทศบาลต าบลแม่คือได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่คือ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2563 และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นั้น 

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี งบประมาณ พ.ศ. 2564    เรียบร้อยแล้ว  เทศบาลต าบลแม่คือจึงขอประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

     
ประกาศ  ณ วันที่    28   กนัยายน พ.ศ. 2563 

 
 
       
          (นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์) 
                                                         ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 


