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จํานวน 6,856,101.44

จํานวน 1,449,862.35

จํานวน 2,374,621.89

จํานวน 0.00

จํานวน 365,071.00

จํานวน 38,000.00

จํานวน 135,214,504.85

จํานวน 58,763,944.00

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลแมเมาะ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะจึงขอ

ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 314,775,822.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 127,726,384.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 96,690,163.55 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 

 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 9,262,278.00 

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 205,062,105.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 323,810.00 บาท
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จํานวน 25,209,641.93

จํานวน 41,921,855.00

จํานวน 28,344,416.42

จํานวน 7,339,918.00

จํานวน 0.00

จํานวน 5,189,883.24

(ขอมูลรายงานตามระบบสารสนเทศระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-laas)  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

1) เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 31,915,200

2) เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  จํานวน 643,000 บาท

3) เงินประจําตําแหนง  จํานวน 957,600 บาท

4) เงินวิทยฐานะ  จํานวน 386,400 บาท

5) คาจางลูกจางประจํา  จํานวน 1,388,760 บาท

6) เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา  จํานวน บาท

7) คาจางพนักงานจาง  จํานวน 17,870,600 บาท

8) เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  จํานวน 1,585,234 บาท

9) คาเชาบาน  จํานวน 652,000 บาท

10) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 555,000 บาท

11) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  จํานวน บาท

12) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

่  

 จํานวน 2,879,996 บาท

13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 979,236 บาท

14) เงินชวยคาทําศพ  จํานวน 30,000 บาท

15) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

โ   

 จํานวน 4,520,000 บาท

16)  เงินอุดหนุนดานบุคลากรใหกับ

่

 จํานวน 800,000 บาท

                                                         รวมทั้งสิ้น 65,163,026 บาท

3.  คาใชจายในการบริหารบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 108,005,714.59 บาท ประกอบดวย

งบกลาง บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจายอื่น บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 19,318,758.46 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 229,580.00 บาท
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9,000,000 บาท

56,163,026 บาท

2) คิดเปนรอยละ  41.22  ของรายจาย  (ไมรวมเงินอุดหนุน)

1) คิดเปนรอยละ  38.99  ของรายจาย   (รวมเงินอุดหนุน)

หัก  เงินเงินบุคลากรทางการศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ)      จํานวน

                      รวมคาใชจายดานบุคคล                      จํานวน
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รายรับจริงป  2560

15,880,052.48

1,031,589.85

3,036,350.60

1,390,450.00

80,500.00

21,418,942.93

126,649,976.05

126,649,976.05

57,322,994.00

57,322,994.00

205,391,912.98รวม 204,000,000.00 205,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 67,800,000.00 61,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

67,800,000.00 61,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

114,924,300.00 124,470,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 114,924,300.00 124,470,000.00

หมวดรายไดจากทุน 1,000.00 1,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 21,275,700.00 19,530,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,579,800.00 2,587,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,101,900.00 360,600.00

หมวดภาษีอากร 15,723,000.00 15,733,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 870,000.00 848,400.00

ประมาณการป 2561
ประมาณการป 

2562
รายไดจัดเก็บเอง

เทศบาลตําบลแมเมาะ
อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายจายจริงป 

2560

ประมาณการป 

2561

ประมาณการป 

2562

งบกลาง 30,018,250.30 36,713,450.00 36,927,660.00

งบบุคลากร 47,871,144.00 56,620,470.00 59,406,740.00

งบดําเนินงาน 38,094,257.01 49,483,000.00 50,544,800.00

งบลงทุน 54,833,076.77 51,113,000.00 49,727,900.00

งบรายจายอื่น 78,000.00 380,000.00 80,000.00

งบเงินอุดหนุน 9,280,720.89 9,690,080.00 8,312,900.00

180,175,448.97 204,000,000.00 205,000,000.00

180,175,448.97 204,000,000.00 205,000,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย

จายจากงบประมาณ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 205,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,350,000

แผนงานการเกษตร 280,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,275,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานงบกลาง 36,927,660

แผนงานสังคมสงเคราะห 791,200

แผนงานเคหะและชุมชน 32,824,680

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4,859,480

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 40,829,220

แผนงานสาธารณสุข 13,603,240

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,522,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,736,660

ดาน ยอดรวม

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
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12,818,540 5,414,160 19,444,060

4,476,920 0 4,476,920

8,341,620 5,414,160 14,967,140

15,840,000 4,167,800 20,547,800

4,980,000 360,800 5,350,800

5,730,000 330,000 6,590,000

2,380,000 3,417,000 5,797,000

2,750,000 60,000 2,810,000

362,800 75,200 451,000

362,800 75,200 451,000

0 0 80,000

0 0 80,000

29,021,340 9,657,160 40,522,860

4,590,660 4,590,660

4,590,660 4,590,660

250,000 1,100,000

150,000 150,000

100,000 650,000

0 300,000

0 46,000

0 46,000

4,840,660 5,736,660
                                           

  รวม
896,000

    คาวัสดุ 300,000

งบลงทุน 46,000

    คาครุภัณฑ 46,000

งบดําเนินงาน 850,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 550,000

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

                              งาน      

                                          

     งบ

                                           

  รวม
1,844,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน

งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

    คาครุภัณฑ 13,000

งบรายจายอื่น 80,000

    รายจายอื่น 80,000

    คาวัสดุ 0

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 13,000

งบดําเนินงาน 540,000

    คาตอบแทน 10,000

    คาใชสอย 530,000

งบบุคลากร 1,211,360

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,211,360

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลแมเมาะ

อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผน

สถิติและวิชาการ

งานบริหารงาน

คลัง
รวม

                              งาน      

                                          

     งบ
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4,360,620 0 16,326,820

4,360,620 0 16,326,820

5,210,000 650,000 16,653,300

240,000 0 275,000

3,090,000 650,000 9,828,300

880,000 0 5,550,000

1,000,000 0 1,000,000

176,500 0 1,557,100

176,500 0 1,557,100

0 900,000 6,292,000

0 900,000 6,292,000

9,747,120 1,550,000 40,829,220

1,841,760 9,277,140

1,841,760 9,277,140

1,853,700 3,469,700

250,000 326,000

700,000 1,540,000

877,000 1,577,000

26,700 26,700

406,400 406,400

406,400 406,400

0 450,000

0 450,000

4,101,860 13,603,240

งบเงินอุดหนุน 450,000

    เงินอุดหนุน 450,000
                                           

  รวม
9,501,380

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คาครุภัณฑ 0

    คาตอบแทน 76,000

    คาใชสอย 840,000

    คาวัสดุ 700,000

งบบุคลากร 7,435,380

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,435,380

งบดําเนินงาน 1,616,000

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งาน

สาธารณสุขอื่น

รวม

                              งาน      

                                          

     งบ

    เงินอุดหนุน 5,392,000
                                           

  รวม
29,532,100

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน 1,380,600

    คาครุภัณฑ 1,380,600

งบเงินอุดหนุน 5,392,000

    คาใชสอย 6,088,300

    คาวัสดุ 4,670,000

    คาสาธารณูปโภค 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 11,966,200

งบดําเนินงาน 10,793,300

    คาตอบแทน 35,000

งานศึกษาไม

กําหนดระดับ
รวม

งบบุคลากร 11,966,200

                              งาน      

                                          

     งบ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา
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760,800

760,800

30,400

30,400

791,200

6,278,880 0 0 6,278,880

6,278,880 0 0 6,278,880

3,049,000 200,000 50,000 3,299,000

246,000 0 0 246,000

1,750,000 200,000 50,000 2,000,000

1,053,000 0 0 1,053,000

348,800 0 6,830,000 21,846,800

248,800 0 0 248,800

100,000 0 6,830,000 21,598,000

0 0 0 1,400,000

0 0 0 1,400,000

9,676,680 200,000 6,880,000 32,824,680
                                           

  รวม
16,068,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 14,668,000

งบเงินอุดหนุน 1,400,000

    เงินอุดหนุน 1,400,000

    คาวัสดุ 0

งบลงทุน 14,668,000

    คาครุภัณฑ 0

งบดําเนินงาน 0

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

                              งาน      

                                          

     งบ

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย

    คาครุภัณฑ 30,400
                                           

  รวม
791,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 760,800

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 760,800

งบลงทุน 30,400

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห

รวม

                              งาน      

                                          

     งบ
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2,248,380 2,248,380

2,248,380 2,248,380

605,000 2,495,000

105,000 105,000

300,000 2,190,000

185,000 185,000

15,000 15,000

25,200 25,200

25,200 25,200

0 90,900

0 90,900

2,878,580 4,859,480

480,000 0 480,000

480,000 0 480,000

900,000 550,000 2,700,000

800,000 550,000 2,500,000

100,000 0 200,000

0 0 15,000

0 0 15,000

0 0 80,000

0 0 80,000

1,380,000 550,000 3,275,000

งบเงินอุดหนุน 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000
                                           

  รวม
1,345,000

    คาวัสดุ 100,000

งบลงทุน 15,000

    คาครุภัณฑ 15,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 1,250,000

    คาใชสอย 1,150,000

งานวิชาการ

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

รวม

งบบุคลากร 0

                              งาน      

                                          

     งบ

                                           

  รวม
1,980,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

    คาครุภัณฑ 0

งบเงินอุดหนุน 90,900

    เงินอุดหนุน 90,900

    คาวัสดุ 0

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 1,890,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 1,890,000

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

                              งาน      

                                          

     งบ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

งานสงเสริม

และสนับสนุน

ความเขมแข็ง

ชุมชน
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25,350,000

25,350,000

25,350,000

180,000 280,000

180,000 280,000

180,000 280,000

36,927,660

36,927,660

36,927,660

งบกลาง 36,927,660

    งบกลาง 36,927,660
                                           

  รวม
36,927,660

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม

                              งาน      

                                          

     งบ

งบดําเนินงาน 100,000

    คาใชสอย 100,000
                                           

  รวม
100,000

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ

แหลงน้ําและปา

ไม

รวม

                              งาน      

                                          

     งบ

งบลงทุน 25,350,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 25,350,000
                                           

  รวม
25,350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน
รวม

                              งาน      

                                          

     งบ
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจําน   

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภ  

ทั่วไป เปนจํานวนรวม    ทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยแยกรายละ

แผนงาน

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 255      

ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา   

ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปน

จึงตราขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดลําปาง

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

เทศบาลตําบลแมเมาะ

อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ     
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       วันที่ .......................................................

                (...............................................)

   ตําแหนง .......................................................

เห็นชอบ

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

     ตําแหนง นายกเทศมนตรี

    (ลงนาม)..........................

                (นายชูชีพ   บุนน

ประกาศ ณ วันที่        เดือน                      พ  

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบปร

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตา

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรว       

งบ

รวมรายจาย
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ยอดรวม

40,522,860

5,736,660

40,829,220

13,603,240

791,200

32,824,680

4,859,480

3,275,000

25,350,000

280,000

36,927,660

205,000,000

    นวนรวมทั้งสิ้น 205,000,000 บาท

    าษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

        ะเอียดตามแผนงานไดดังนี้

      52 มาตรา 61 ตรี และมาตรา 62

    าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

        นตนไป

 

   2562

  

 พ.ศ. 2562   อาศัยอํานาจตาม
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ยอดรวม

0

      รีตําบลแมเมาะ

    .........................

                   นาค)

                                พ.ศ. 2561

   ระมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

  ามบัญญัตินี้

    วมทั้งสิ้น  0  บาท  ดังนี้



เทศบาลตําบลแมเมาะ

อําเภอแมเมาะ   จังหวัดลําปาง

สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562

ของ
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จํานวน 17,075,759.79

จํานวน 1,040,722.75

จํานวน 4,051,405.23

จํานวน 0.00

จํานวน 1,039,585.00

จํานวน 0.00

จํานวน 113,582,667.12

จํานวน 33,198,833.00

จํานวน 4,642,096.50

จํานวน 33,407,661.00

จํานวน 23,694,426.90

จํานวน 31,864,227.00

จํานวน 30,000.00

จํานวน 6,706,043.92

  บาท

  บาท

งบรายจายอื่น   บาท

งบเงินอุดหนุน   บาท

งบดําเนินงาน   บาท

งบลงทุน   บาท

งบบุคลากร

  บาท

หมวดภาษีจัดสรร   บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลแมเมาะ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

ตอสภาเทศบาลตําบลแมเมาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมเมาะจึงขอชี้แจงใหทาน

ประธาน  และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ

 พ.ศ.2559 ดังตอไปนี้

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 294,008,072.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 146,444,422.09 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

งบกลาง

  บาท

หมวดภาษีอากร   บาท

(1) รายรับจริง จํานวน 169,988,972.89 บาท ประกอบดวย

  บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,877,632.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 100,344,455.32 บาท ประกอบดวย

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   บาท

หมวดรายไดจากทุน

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 85,805,695.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
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(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,103,853.00  บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,017.00 บาท

10) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                                    จํานวน  70,000    บาท

11) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน  2,980,100 บาท

2) เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน                                           จํานวน    608,000  บาท

3) เงินประจําตําแหนง                                                    จํานวน    726,600  บาท

4) คาจางลูกจางประจํา                                                   จํานวน  1,636,000  บาท

5) เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา                                      จํานวน  46,340  บาท

6) คาจางพนักงานจาง                                                    จํานวน  17,349,400  บาท

7) เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน                                           จํานวน   1,727,200   บาท

8) คาเชาบาน                                                              จํานวน  794,600    บาท

9) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                          จํานวน  337,000   บาท

1) เงินเดือนพนักงาน                                                     จํานวน  23,504,200 บาท

3.  คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจายจากเงินรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    จํานวน   867,470  บาท

13) เงินชวยคาทําศพ                                                    จํานวน  80,000 บาท

14) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท.       จํานวน  4,000,000  บาท

                    รวมทั้งสิ้น                                        จํานวน  55,453,513 บาท

หมายเหตุ : 1) คิดเปนรอยละ  30.55  ของรายจาย   จํานวนทั้งสิ้น  181,500,500  บาท
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ป 2559 ป 2560

16,249,827.92 15,540,154.68 0.00

38,712.50 36,578.80 0.00

239,712.00 303,319.00 5.26

16,528,252.42 15,880,052.48

8,894.90 9,040.40 -25.00

1,400.00 640.00 0.00

11,286.40 5,812.45 -60.00

497,100.00 340,370.00 -20.00

60,000.00 50,000.00 0.00

9,400.00 2,000.00 -96.00

5,940.00 5,390.00 0.00

4,350.00 6,140.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลแมเมาะ

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562

อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง
 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,906,780.54 15,500,000.00 % 15,500,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีปาย 187,881.00 190,000.00 % 200,000.00

     ภาษีบํารุงทองที่ 38,128.25 33,000.00 % 33,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 17,132,789.79 15,723,000.00 15,733,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 860.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 8,439.00 8,000.00 % 6,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 410,610.00 400,000.00 % 320,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,624.75 10,000.00 % 4,000.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว

เพื่อการโฆษณา
12,800.00 5,000.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 66,000.00 60,000.00 % 60,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3,780.00 4,000.00 % 4,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,580.00 5,000.00 % 5,000.00
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194,700.00 102,550.00 33.33

689,457.00 465,672.00 0.00

24,700.00 36,850.00 100.00

1,300.00 1,800.00 100.00

0.00 0.00 0.00

460.00 710.00 60.00

435.00 355.00 -33.33

5,680.00 4,260.00 0.00

1,515,103.30 1,031,589.85

95,620.00 116,140.00 0.00

3,493,659.82 2,920,210.60 -28.29

3,589,279.82 3,036,350.60

1,500.00 6,800.00 -86.67

0.00 45,400.00 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 406,690.00 200,000.00 % 200,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 159,275.00 150,000.00 % 200,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง

เมตร

6,150.00 1,000.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ
52,200.00 20,000.00 % 40,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 420.00 500.00 % 800.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 200.00 % 200.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 4,760.00 5,000.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 810.00 300.00 % 200.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,154,998.75 870,000.00 848,400.00

     ดอกเบี้ย 3,958,847.00 3,509,800.00 % 2,517,000.00

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 132,620.00 70,000.00 % 70,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,091,467.00 3,579,800.00 2,587,000.00

     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 200.00 % 200.00

     คาจําหนายเศษของ 12,100.00 1,500.00 % 200.00
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1,043,100.00 1,140,000.00 -77.78

0.00 25.00 0.00

276,240.00 198,225.00 -20.00

1,320,840.00 1,390,450.00

56,150.00 80,500.00 0.00

56,150.00 80,500.00

774,572.49 660,648.55 0.00

9,787,829.22 10,614,656.31 10.72

6,766,708.60 6,631,262.86 0.90

161,564.84 137,694.88 -37.50

3,277,307.27 3,307,105.82 -99.33

7,049,514.98 7,969,735.88 31.43

87,003,073.05 95,981,374.44 9.09

111,858.21 103,224.31 -9.09

1,103,948.00 1,244,273.00 -20.00

116,036,376.66 126,649,976.05

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 75.00 200.00 % 200.00

     คาขายแบบแปลน 943,400.00 900,000.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,193,225.00 1,101,900.00 360,600.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 237,650.00 200,000.00 % 160,000.00

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,000.00 % 1,000.00

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,435,212.42 9,754,300.00 % 10,800,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 902,112.76 700,000.00 % 700,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 192,368.73 160,000.00 % 100,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,833,606.10 6,700,000.00 % 6,760,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 5,778,506.20 7,000,000.00 % 9,200,000.00

     ภาษีสุรา 3,354,428.61 1,500,000.00 % 10,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 166,514.23 110,000.00 % 100,000.00

     คาภาคหลวงแร 90,430,919.74 88,000,000.00 % 96,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 118,160,160.79 114,924,300.00 124,470,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน
1,066,492.00 1,000,000.00 % 800,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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31,050,208.00 57,322,994.00 -10.03

31,050,208.00 57,322,994.00

170,096,210.20 205,391,912.98

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่

และภารกิจถายโอนเลือกทํา
33,198,833.00 67,800,000.00 % 61,000,000.00

รวมทุกหมวด 174,931,474.33 204,000,000.00 205,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,198,833.00 67,800,000.00 61,000,000.00
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 205,000,000   บาท  แยกเปน

เทศบาลตําบลแมเมาะ
อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

ภาษีบํารุงทองที่ 33,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 15,733,000

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15,500,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000

ภาษีปาย 200,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 848,400

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 320,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 60,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 4,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ 200

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา 200,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 40,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 2,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น



งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 20

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 200

เนื่องจากคาดวาปนี้จะสามารถจัดเก็บได

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 800

คาใบอนุญาตอื่นๆ 5,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,587,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 200

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 360,600

คาจําหนายเศษของ 200

คาเชาหรือบริการสถานที่ 70,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

ดอกเบี้ย 2,517,000

คาขายแบบแปลน 200,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 เนื่องจากเปนรายไดที่ไม

แนนอน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 เนื่องจากเปนรายไดที่ไม

แนนอน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับ

เงินที่มีผูอุทิศให 200

เนื่องจากคาดวาปนี้จะสามารถจัดเก็บได
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 200

หมวดรายไดจากทุน 1,000

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 160,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 เนื่องจากเปนรายไดที่ไม

แนนอน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะไดรับ

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,800,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่เพิ่มขึ้น

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 124,470,000

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 700,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่ลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 6,760,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่เพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ภาษีสุรา 10,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่ลดลง

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะมีการขุดเจาะในเขตเพิ่มขึ้น

จากเดิม

คาภาคหลวงปโตรเลียม 100,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่ลดลง

ภาษีสรรพสามิต 9,200,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่เพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร 96,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,000,000

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 61,000,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับการจัดสรรใน

อัตราสวนที่ลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 800,000

ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงป 2560 โดยประมาณการใหใกลเคียง

กับที่จัดเก็บไดจริงในปที่ผานมา และคาดวาจะมีการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมในอัตราสวนที่ลดลง

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ป 2559 ป 2560

1,133,280 1,133,280 0 %

270,000 270,000 0 %

270,000 270,000 0 %

324,000 324,000 0 %

2,429,640 2,429,640 0 %

0 0 0 %

4,426,920 4,426,920

3,991,788 4,165,822 3.07 %

217,585 213,420 -10.36 %

เงินเดือนพนักงาน 3,708,381 4,920,360 5,071,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 296,053 295,860 265,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,426,920 4,476,920 4,476,920

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,429,640 2,429,640 2,429,640

เงินคาตอบแทนอื่น 0 50,000 50,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 270,000 270,000 270,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองคการบริหารสวนตําบล
324,000 324,000 324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,280 1,133,280 1,133,280

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 270,000 270,000 270,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลแมเมาะ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2558 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562
รายละเอียดตามแผนงาน

อําเภอแมเมาะ    จังหวัดลําปาง
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174,000 187,200 0 %

368,684 268,980 4.99 %

0 0 0 %

2,396,640 2,590,539 -4.22 %

265,780 243,445 -13.21 %

7,414,477 7,669,406

11,841,397 12,096,326

4,015,850 4,000,000 4.64 %

11,000 11,000 0 %

28,360 50,300 0 %

113,400 113,400 0 %

76,865 67,562 50 %

0 0 0 %

4,245,475 4,242,262

466,135.63 474,621.87 -100 %

0 0 100 %

65,190 132,631 0 %

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 178,330 260,000 260,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 397,273.37 600,000 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

รวมคาตอบแทน 5,608,722 4,730,000 4,980,000

คาเชาบาน 141,000 200,000 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 73,142 100,000 150,000

คาเบี้ยประชุม 11,000 20,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 62,880 100,000 100,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5,320,700 4,310,000 4,510,000

รวมงบบุคลากร 12,270,444 12,812,600 12,818,540

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 333,798 196,260 170,340

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,843,524 8,335,680 8,341,620

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 0 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,859,770 2,442,600 2,339,640

เงินประจําตําแหนง 205,392 187,200 187,200

คาจางลูกจางประจํา 440,130 293,400 308,040
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0 0 0 %

0 38,714 -25 %

341,024.25 218,272.67 0 %

0 0 0 %

8,800 6,088 0 %

0 0 0 %

143,518 0 0 %

0 0 50 %

0 0 50 %

0 43,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

44,939 0 0 %

โครงการตามนโยบายของรัฐ 0 0 100,000

โครงการเทศบาล "พบประชาชน" 46,874 0 0

โครงการจัดทําระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและชองทาง

การปองกันการทุจริต
0 50,000 0

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่น
0 1,000,000 1,500,000

โครงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องสถาบัน

พระมหากษัตริย
0 200,000 300,000

โครงการการ 88 พรรษา เทิดไทองคราชาของ

แผนดิน
0 0 0

โครงการ 87 ชันษาองคราชาของแผนดิน 127,780 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0

คาเบี้ยเลี้ยงพยานและผูตองหา คาธรรมเนียม

ศาล  ฯลฯ
3,375 20,000 20,000

คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 0 200,000 150,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 640,182.55 500,000 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 10,000 10,000
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0 48,783 -2.72 %

96,650 48,568 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

70,660 0 0 %

0 32,840 0 %

0 0 -22.08 %

513,950 0 0 %

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะ

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน 

และผูปฏิบัติงานเทศบาลตําบลแมเมาะ

647,530 0 0

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

0 770,000 600,000

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว

ทางการจัดวางระบบและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน และวินัยทางงบประมาณ

0 0 0

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู

ตามพระราชกรณียกิจ
0 0 0

โครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
0 0 80,000

โครงการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง

0 0 30,000

โครงการเทิดไทองคราชินี คูบารมีองคราชันย 0 0 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 51,400 50,000
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0 0 100 %

0 279,591 0 %

0 0 -100 %

34,102 23,755 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

773,421.96 1,271,215.17 11.38 %

2,558,390.84 2,618,079.71

804,546 942,949 1.09 %

76,028.5 11,184 -50 %

69,350 93,202 0 %

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 41,600 100,000 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 102,446 100,000 100,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 912,108 989,200 1,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 311,803.39 1,167,151 1,300,000

รวมคาใชสอย 2,402,130.31 4,978,551 5,730,000

โครงการอบรมกฏหมายในชีวิตประจําวันกับ

ประชาชนทั่วไป
0 0 50,000

โครงการเสริมสรางเครือขายตอตานการทุจริต 0 0 50,000

โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

เทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 30,000

โครงการวันเทศบาล 0 50,000 50,000

โครงการวันเทศบาล ประจําป 2558 48,982 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกผูบริหารสมาชิกสภาและบุคลากร

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 0

โครงการรวมใจภักดิ์ สรางรัก สามัคคี สูชุมชน

สมานฉันท
0 100,000 0

โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพการมีสวน

รวมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

0 0 50,000
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7,935 6,650 0 %

156,818.71 238,948 16.67 %

199,210 260,960 0 %

0 14,700 0 %

242,040 371,108 33.33 %

0 0 0 %

24,000 23,400 0 %

1,579,928.21 1,963,101

1,118,554.15 1,082,104.64 0 %

386,279.78 226,268.25 4.82 %

50,290.72 50,269.77 0 %

86,650 96,507 50 %

52,644 91,164 20 %

1,694,418.65 1,546,313.66

10,078,212.7 10,369,756.37

2,100 0 0 %

0 0 0 %ครุภัณฑโตะ ขนาด 0.6x1.5x0.75 เมตร 41,000 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้คอมพิวเตอร 0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 1,488,362.92 2,577,000 2,750,000

รวมงบดําเนินงาน 11,050,500.03 14,554,751 15,840,000

คาบริการไปรษณีย 84,832.1 100,000 150,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,804 500,000 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 263,847.1 477,000 500,000

คาบริการโทรศัพท 59,821.51 100,000 100,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 1,040,058.21 1,400,000 1,400,000

วัสดุอื่น 2,200 50,000 50,000

รวมคาวัสดุ 1,551,284.8 2,269,200 2,380,000

วัสดุคอมพิวเตอร 199,731 300,000 400,000

วัสดุสนาม 42,000 0 0

วัสดุการเกษตร 0 400,000 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 20,930 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 230,269.8 300,000 350,000
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0 48,000 0 %

0 0 0 %

9,000 0 0 %

0 0 -100 %

16,000 0 -100 %

0 21,000 -100 %

71,400 0 0 %

0 0 -100 %

3,200 0 0 %

0 0 -100 %

60,000 0 0 %

0 3,800 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 3,900 0 %

0 3,800 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ 0 0 6,000

ตูเอกสารแฟมแบบแขวน  ลิ้นชัก  4 5,500 0 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 0

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 6,000

ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 5,500 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0

ตูเก็บแบบฟอรม  15  ลิ้นชัก 0 0 0

ตูเก็บเอกสาร 3  ลิ้นชัก 0 4,800 0

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร  4  ชั้น 40  ชอง มีลอ 0 14,100 0

ชุดรับแขกครบชุดพรอมโตะกลาง 0 0 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
0 28,600 0

เครื่องเปาฝุนไดรโวล 0 0 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง(มี

ระบบฟอกอากาศ)
0 72,400 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
0 0 0

เครื่องโทรศัพทสํานักงานแบบตั้งโตะ 0 30,000 0

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 0 18,000 0

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 0 0 0

ครุภัณฑโตะประชุม  10 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 0 0 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย  20 แผน 32,000 0 0
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0 0 0 %

59,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 5,000 0 %

0 8,900 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 6,280 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โพเดียม ทรงเอียง 0 0 28,000

อุปกรณเพื่อรองรับการใหบริการเลขหมาย

โทรศัพท ประจําที่ IP Phone จํานวน 8 เลขหมาย
0 32,849 0

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 0 0 6,000

พัดลมระบายอากาศ 3,000 0 0

พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว 1,890 0 0

ปายศูนยอัยการคุมครองสิทธิและใหความ

ชวยเหลือทางกฏหมายแกประชาชน รวมกับ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 0

ปายสถานีดับเพลิง (บานหวยเปด) งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

ปายคณะกรรมการศูนย อปพร.เทศบาลตําบล

แมเมาะ พรอมติดตั้ง
10,800 0 0

ปายโครงสรางบุคลากรในสวนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พรอมติดตั้ง
10,800 0 0

โตะพับขาสวิงแบบสแตนเลส 0 0 0

บอรดอคิลิกติดสติ๊กเกอร พรอมกลองอคิลิกใส

บัตรประจําตําแหนง
18,200 0 0

โตะทํางานผูบริหาร 26,500 0 0
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0 0 0 %

0 787,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

12,500 0 0 %

19,000 0 0 %

4,850 0 0 %

0 0 -100 %

5,800 0 0 %

0 7,800 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

22,000 0 0 %

0 0 0 %
เครื่องคอมพิวเตอร ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 *  (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
30,000 0 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0

 คาเครองพมพ?Multifunction แบบฉดหมก 

(Inkjet)
0 0 0

 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,700 0

รถเข็นของแบบลอจักรยาน 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ผามานรางโชว 0 10,800 0

เครื่องตัดหญา  แบบขอออน 0 0 0

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงตนไม 0 0 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 0 0 42,500

วีดีทัศน 22,000 0 0

กลองวงจรปดอินฟาเรดภายนอกอาคาร 0 0 0

ครุภัณฑกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,770 0 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รถจักรยานยนต 37,000 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

21,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 43,800 0 %

0 59,800 0 %

0 9,600 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวด า (30 

หนา/นาท)ี
11,000 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี
0 7,900 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี
0 0 7,900

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 ขาวดํา
0 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบ

ที่ 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

ประมวลผล
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1
0 44,000 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 16,000
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17,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

9,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,600 0 %

1,000,000 0 0 %

97,000 0 0 %

4,500,000 0 0 %

23,000 0 0 %

0 14,500 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 125,500 200,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 200,000

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
0 0 0

สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการวางระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต (Free

 Wi-fi) ตําบลแมเมาะ
2,300,000 0 0

เครืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0

โครงการติดตั้งและจัดวางระบบคอมพิวเตอร

งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0 0 5,900

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 12,500

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA 0 5,600 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 9,000 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 

Network
36,000 0 0

เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบ  2
0 29,000 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 0 0 0
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5,953,250 1,028,780

0 0 0 %

0 100,000 0 %

0 0 -100 %

0 100,000

5,953,250 1,128,780

0 0 0 %

0 0

0 0

20,000 20,000 -100 %

0 0 0 %เงินอุดหนุนสวนราชการ 33,500 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,000 60,000 0

รวมงบรายจายอื่น 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

รายจายอื่น 0 0 0

รวมรายจายอื่น 0 0 0

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000 80,000 0

รวมงบลงทุน 3,026,960 591,249 362,800

โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและอาคารเก็บพัสดุงาน

ปองกันเทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 0

โครงการปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธหนา

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 80,000 0

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
300,000 0 0

รวมคาครุภัณฑ 2,726,960 511,249 362,800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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20,000 20,000

20,000 20,000

27,892,859.7 23,614,862.37

470,120 496,680 5.65 %

0 0 0 %

13,500 18,000 0 %

290,763 335,148 42.23 %

0 0 0 %

774,383 849,828

774,383 849,828

3,520 4,000 0 %

3,520 4,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,520 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 3,520 10,000 10,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 264,360 1,005,680 1,211,360

รวมงบบุคลากร 264,360 1,005,680 1,211,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 412,920 587,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 10,000 10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 10,000 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 18,000 18,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 264,360 554,760 586,080

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 53,500 60,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 26,401,404.03 28,018,600 29,021,340

รวมเงินอุดหนุน 53,500 60,000 0
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0 0 -100 %

32,501 0 0 %

0 25,725 0 %

0 0 0 %

63,888 0 -20 %

0 0 100 %

0 288,300 0 %

0 0 100 %

96,389 314,025

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาว

ประจําหมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ
0 0 100,000

รวมคาใชสอย 152,571 180,000 530,000

โครงการจัดทําแผนและพัฒนาศักยภาพ

คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

หมูบาน (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเอง

ตําบลแมเมาะ

0 0 350,000

โครงการจัดทําและพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผน

ชุมชน) เพื่อการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ

0 0 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 63,381 100,000 80,000

โครงการจดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล      

แมเมาะ
0 0 0

โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

 (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ
89,190 80,000 0

โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

 (แผนชุมชน) เพื่อการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ
0 0 0
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99,909 318,025

0 7,800 0 %

0 2,500 0 %

0 0 0 %

0 4,500 0 %

0 35,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

22,500 0 0 %

29,000 0 0 %

0 29,000 0 %
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
0 0 0

โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงรถ

ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 96,000 0

เลนส  EF – S 18 – 200 mm. F/3.5-5.6 IS 0 0 0

กลองถายภาพ 0 0 0

เครื่องอากาศยานไรคนขับ (โดรน) สําหรับ

ถายภาพทางอากาศ
0 0 13,000

ไมคประกาศ/ประชาสัมพันธ 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลนบันทึกดีวีดี 0 0 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในอาคาร

สํานักงานเทศบาล
50,000 0 0

ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 156,091 190,000 540,000

งบลงทุน
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7,900 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

3,200 0 0 %

0 6,200 -100 %

62,600 85,000

62,600 85,000

68,000 78,000 -100 %

0 0 100 %

68,000 78,000

68,000 78,000

1,004,892 1,330,853

3,389,953 3,524,542 6.02 %

68,385 67,200 -45.63 %

94,200 103,200 0 %

218,900 0 0 %

เงินประจําตําแหนง 67,200 103,200 103,200

คาจางลูกจางประจํา 202,710 0 0

เงินเดือนพนักงาน 3,095,472 3,895,800 4,130,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 78,015 123,600 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 503,451 1,390,080 1,844,360

งานบริหารงานคลัง

รวมรายจายอื่น 30,000 80,000 80,000

รวมงบรายจายอื่น 30,000 80,000 80,000

รายจายอื่น 30,000 80,000 0

รายจายอื่น 0 0 80,000

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รวมคาครุภัณฑ 53,000 114,400 13,000

รวมงบลงทุน 53,000 114,400 13,000

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  VA 0 0 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,800 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี
0 7,900 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 3,000 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,700 0
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765,840 741,636 2.98 %

122,760 93,508 -54.67 %

4,660,038 4,530,086

4,660,038 4,530,086

19,950 25,900 0 %

0 0 0 %

95,000 84,000 69.11 %

49,930 61,995 90.48 %

0 0 0 %

164,880 171,895

17,344.45 37,718.64 -100 %

0 0 100 %

99,616 106,652 0 %

0 0 0 %

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 111,568 150,000 150,000

โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี 0 40,000 40,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 19,538.49 80,000 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

รวมคาตอบแทน 193,872 238,087 360,800

คาเชาบาน 126,500 95,087 160,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,732 63,000 120,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
23,800 50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,840 30,000 30,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,164,528 5,275,240 5,414,160

รวมงบบุคลากร 4,164,528 5,275,240 5,414,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 607,839 1,024,780 1,055,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 113,292 127,860 57,960
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26,320 22,008 0 %

89,968.84 63,854.1 0 %

233,249.29 230,232.74

142,456.1 169,050 0 %

6,240 4,745 0 %

4,414 2,941 0 %

23,600 800 0 %

1,575,187.57 1,760,140.8 4.02 %

0 0 0 %

139,000 170,280 0 %

0 0 0 %

1,890,897.67 2,107,956.8

14,315.75 15,003.97 0 %

32,100 32,100 0 %

46,415.75 47,103.97

2,335,442.71 2,557,188.51

คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน 2,541,423.3 3,949,086.2 4,167,800

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 32,100 35,000 35,000

รวมคาสาธารณูปโภค 47,340.16 60,000 60,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 15,240.16 25,000 25,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

รวมคาวัสดุ 2,093,924.78 3,300,999 3,417,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 113,906 150,000 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,667 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,816,200.68 2,883,999 3,000,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,578 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,637 6,000 6,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,936.1 200,000 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,205.87 80,000 80,000

รวมคาใชสอย 206,286.36 350,000 330,000

โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี และ

คาธรรมเนียม
13,974 0 0
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0 29,000 0 %

0 4,000 0 %

0 0 0 %

107,100 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 7,800 0 %

0 0 -100 %

0 16,000 0 %

31,500 0 0 %

0 1,450 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,400 0 0 %

5,000 0 0 %

0 0 0 %

13,990 0 0 %ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 0 0 0

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,790 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

บอรดประชาสัมพันธ พรอมติดตั้ง 0 0 4,500

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0 0 0

โตะพับอเนกประสงค 0 0 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 1,800

ตูเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0

โตะเคานเตอร 0 0 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0

ตูเหล็กแฟมแขวนชนิด 4 ลิ้นชัก 0 45,000 0

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) 34,000 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 9,000 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน 0 0 0

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ชอง มีลอเลื่อน 0 0 9,400

เครื่องโทรศัพท 5,700 0 0

เกาอี้สํานักงานชนิดผา 0 0 0

เกาอี้อเนกประสงค 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 42

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

145,000 58,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 3,190 0 %

0 0 0 %

15,800 0 0 %

0 0 0 %
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 

หนา/นาท)ี
22,000 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา/นาท)ี
5,500 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 

หนา/นาท)ี
0 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 สี
0 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 

หนา/นาท)ี
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2* (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด

 LED สี
0 17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 150,000 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 30,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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0 15,900 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

16,000 6,200 -100 %

0 0 100 %

4,300 0 0 %

0 0 0 %

343,090 141,540

343,090 141,540

7,338,570.71 7,228,814.51

36,236,322.41 32,174,529.88

932,561 968,160 6.7 %

3,000 3,000 0 %

1,922,411 2,247,141 5.33 %

293,162 310,382 -3.09 %

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,917,160 2,957,520 3,115,080

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 312,000 342,180 331,620

เงินเดือนพนักงาน 718,401 1,069,320 1,140,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 9,544 3,000 3,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 6,947,941.3 9,429,126.2 9,657,160

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 33,852,796.33 38,837,806.2 40,522,860

รวมคาครุภัณฑ 241,990 204,800 75,200

รวมงบลงทุน 241,990 204,800 75,200

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 

21.5 นิ้ว
0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,800 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 12,500

เครื่องสแกนเนอร 0 101,000 0

เครื่องสํารองไฟ 18,000 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (33 หนา/นาท)ี
0 0 0
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3,151,134 3,528,683

3,151,134 3,528,683

0 0 100 %

4,290 15,155 0 %

4,290 15,155

0 0 100 %

0 0

4,290 15,155

0 0 0 %

0 5,500 0 %

0 0 0 %

0 5,970 0 %พัดลม 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โตะทํางาน 0 0 0

โตะทํางานเหล็ก 15,000 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 8,000 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาใชสอย 0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 4,645 50,000 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปองกนและลดอุบตเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล (ปใหม และสงกรานต)
0 0 100,000

รวมคาตอบแทน 4,645 50,000 150,000

คาใชสอย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,645 50,000 50,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,957,105 4,372,020 4,590,660

รวมงบบุคลากร 2,957,105 4,372,020 4,590,660
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98,500 0 0 %

2,800,000 0 0 %

0 0 -100 %

13,500 0 0 %

0 14,900 0 %

32,000 0 0 %

0 12,250 0 %

0 13,300 0 %

2,944,000 51,920

2,944,000 51,920

6,099,424 3,595,758

7,000 0 0 %

6,000 0 0 %

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร 0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,984,750 5,822,020 4,840,660

งานเทศกิจ

รวมคาครุภัณฑ 23,000 1,400,000 0

รวมงบลงทุน 23,000 1,400,000 0

ตูทําน้ําเย็น/น้ํารอน 0 0 0

ตูเย็นแบบ 2  ประตู ขนาด 9 ฟุต 0 0 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โทรทัศนสี LED จอแบน ขนาด 40 นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการปรบปรุงและขยายการตดตงกลอง

วงจรปด (CCTV)  ตําบลแมเมาะ
0 1,400,000 0

ตูลําโพงพกพาสนาม 0 0 0

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 0 0 0

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตําบลแม

เมาะ
0 0 0
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17,000 0 0 %

29,000 0 0 %

7,900 0 0 %

3,200 0 0 %

70,100 0

70,100 0

70,100 0

0 0 0 %

0 49,840 0 %

0 0 0 %
โครงการปองกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลฯ (ปใหมสงกรานต)
59,396 0 0

โครงการจัดตั้งเครือขายเพื่อแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันในชุมชนเขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ
196,178 0 0

โครงการซอมแผนดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ประจําป พ.ศ. 2560
0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0 0 0

รวมงานเทศกิจ 0 0 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอขนาดไม?น?อยกว?า 18.5 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องพิมพ? Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0

โทรทัศนสี (LED) จอแบน ขนาด 40 นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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90,969 0 0 %

0 0 -100 %

0 66,771 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

49,870 0 0 %

0 0 100 %

196,065 0 0 %

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ประจําปงบประมาณ 

2559

0 0 0

โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ.2559
0 0 0

โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)
0 0 200,000

โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ. 2561
0 100,000 0

โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจําป พ.ศ.2558
48,020 0 0

โครงการปองกนและลดอุบตเหนุทางถนนชวง

เทศกาลฯ(ปใหมและสงกรานต)ประจําป

งบประมาณ 2560

0 0 0

โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
0 0 50,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลฯ(ปใหมและสงกรานต)ประจําป

งบประมาณ 2561

0 100,000 0

โครงการปองกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลฯ (ปใหมสงกรานต)
0 0 0
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 198,400 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

50,270 0 0 %

0 97,180 0 %

387,174 412,191

46,200 71,050 0 %

คาวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 100,000 100,000

โครงการใหความรูดานสาธารณภัยและฝก

ทักษะระงับเหตุอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ
0 0 0

รวมคาใชสอย 550,844 450,000 550,000

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปา

หมอกควันในพื้นที่ตําบลแมเมาะ
0 0 50,000

ู

ทักษะดานการปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยใน

สถานศึกษาเขตพื้นที่ตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจําป พ.ศ. 

2561

0 250,000 0

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู

งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําป 2558

247,250 0 0

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู

งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําป 2560

0 0 0

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู

งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
0 0 250,000
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77,810 98,240 -18.7 %

98,600 49,400 42.86 %

0 0 0 %

222,610 218,690

609,784 630,881

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

96,000 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 2,000,000 0 %

5,275,000 0 0 %รถอุปกรณกูภัยเคลื่อนที่เร็ว 0 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

รถยนตตูพยาบาล 0 0 0

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร

ธรรมดา
0 51,000 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 60,000 0

ถังน้ําแบบสแตนเลส 60,000 120,000 0

พัดลมติดผนัง 0 8,000 0

ตูสําหรับเก็บชุดและอุปกรณประดาน้ํา 0 105,000 0

ตูเหล็กสําหรับเก็บสิ่งของ (ตูล็อกเกอร) 12 ชอง 17,400 0 0

ตูสําหรับเก็บชุดผจญเพลิงและอุปกรณ 0 105,000 0

ตูสําหรับเก็บชุดและอุปกรณดับเพลิง 0 105,000 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 756,544 743,000 850,000

งบลงทุน

วัสดุสํารวจ 9,800 0 0

รวมคาวัสดุ 205,700 293,000 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 99,700 123,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 96,200 70,000 100,000
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24,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

20,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเปาลมใบไม ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ 0 70,000 0

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2 กอก 0 15,000 0

ตูเย็นแบบ 2  ประตู ขนาด 9 ฟุต 0 15,000 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาเตียงนอน   (เหล็ก) แบบ 2  ชั้น 33,000 0 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 0 0 15,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนสี แอล อี ดี (LED TV ) 0 15,000 0

ไฟฉุกเฉิน 0 15,000 0

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ   5

  วัตต
96,000 0 0

โครงการติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ

สื่อสาร VHF ชนิดไดโฟน
0 0 0

กระบองไฟฟาจราจร 0 0 15,000

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดประจําที่ 

10 วัตน
56,000 0 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุม   ขนาด  3  นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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90,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

5,505,000 2,000,000

5,505,000 2,000,000

6,114,784 2,630,881

12,284,308 6,226,639

6,583,879 2,305,613 10.69 %

67,200 67,200 0 %

80,700 85,200 0 %เงินประจําตําแหนง 63,210 121,200 121,200

เงินเดือนพนักงาน 4,954,875 3,271,280 3,621,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 56,560 67,200 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,393,944 1,493,000 896,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,378,694 7,315,020 5,736,660

รวมคาครุภัณฑ 637,400 750,000 46,000

รวมงบลงทุน 637,400 750,000 46,000

แผงไฟสามเหลี่ยมจราจร ชนิดไฟ 2 ระบบ 0 48,000 0

แผงเหล็กจราจร 0 18,000 0

ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0 0 16,000

ชุดดับเพลิง 300,000 0 0

หัวฉีดดับเพลิงดามปน 75,000 0 0

เลื่อนโซยนต 0 0 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
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84,000 0 0 %

2,632,089 2,620,575 -7.94 %

374,183 379,971 0.85 %

9,822,051 5,458,559

9,822,051 5,458,559

22,700 7,200 66.67 %

0 0 0 %

120,000 114,000 3.85 %

11,755 17,793.5 0 %

0 0 0 %

154,455 138,993.5

1,835,393.55 1,984,843.5 -100 %

0 0 100 %

0 270,643 0 %

248,868 0 0 %

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 258,054 300,000 300,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 2,690,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,498,972.95 3,300,000 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

รวมคาตอบแทน 118,549 215,000 240,000

คาเชาบาน 98,400 130,000 135,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,899 35,000 35,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9,250 30,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000 20,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 8,025,965 4,051,960 4,360,620

รวมงบบุคลากร 8,025,965 4,051,960 4,360,620

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,496,538 524,280 482,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 398,782 68,000 68,580

เงินวิทยฐานะ 56,000 0 0
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277,929 0 0 %

58,269.96 98,267.17 0 %

2,420,460.51 2,353,753.67

156,553 155,217 0 %

10,395 5,810 0 %

188,020 180,135 -14.29 %

0 0 0 %

5,700 4,302.68 0 %

125,491 199,201 0 %

486,159 544,665.68

242,162.44 340,448.27 4.17 %

169,484.32 187,648.64 -4.76 %

12,869.31 13,740.65 -28.57 %

38,326.36 48,759.9 -28.57 %

462,842.43 590,597.46

3,523,916.94 3,628,010.31

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 434,975.93 1,040,000 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 3,191,590.09 5,885,000 5,210,000

คาบริการโทรศัพท 9,883.08 70,000 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,699.6 70,000 50,000

คาไฟฟา 221,356.4 480,000 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 182,036.85 420,000 400,000

รวมคาวัสดุ 811,782 930,000 880,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 143,330 200,000 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 230,320 350,000 300,000

วัสดุกอสราง 52,900 0 0

วัสดุสํานักงาน 364,997 300,000 300,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,235 30,000 30,000

รวมคาใชสอย 1,826,283.16 3,700,000 3,090,000

คาวัสดุ

โครงการอบรมและศกษาดูงานเพอพฒนา

ศักยภาพในการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบล

แมเมาะ

0 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,256.21 100,000 100,000
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0 3,900 0 %

0 2,400 0 %

0 3,000 0 %

0 3,500 0 %

0 3,500 0 %

0 17,500 0 %

0 3,250 0 %

0 3,500 0 %

0 4,900 0 %

0 0 0 %

2,450 0 0 %

0 0 -100 %

9,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ปายชื่อกองการศึกษาฯ 9,500 0 0

ปายผังโครงการกองการศึกษาฯ 17,000 0 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก 0 10,000 0

แทนกลาวคําบรรยาย (โพเดี้ยม) 2 ตัว 0 0 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 ตู 0 0 0

ตูลอคเกอรไม 3 ชั้น 0 5,100 0

เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 0 7,500 0

คาครุภัณฑตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 13,500 0 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0

เกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร 0 0 0

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 0 0 0

เกาอี้เบาะนวม 0 0 0

ตูเก็บเอกสารแบบบนโลง ลางบานเปด-ปดได 0 0 0

เกาอี้ทํางาน 0 0 0

ตูลอ 3 ลิ้นชัก 0 0 0

ตูเก็บเอกสาร แบบโลง 4 ชั้น 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0
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0 0 100 %

1,292,560 0 0 %

8,990 0 0 %

0 16,900 0 %

0 15,200 0 %

0 6,200 0 %

0 0 0 %

29,000 0 0 %

0 0 100 %

16,000 0 0 %

0 0 100 %

6,400 0 -100 %

0 0 0 %เครื่องสํารองไฟฟา 6,000 0 0

เครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 

เครื่อง
0 0 10,000

เครื่องสํารองไฟ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 0 2,800 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ 

Network
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 16,000

เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ ชนิด 

LED สี
0 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา(30 

หนา/นาท)ี
0 0 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู) 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร

ธรรมดา
0 0 50,500
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0 0 -100 %

0 0 100 %

1,384,400 83,750

1,384,400 83,750

14,730,367.94 9,170,319.31

0 5,905,600 16.59 %

0 0 0 %

0 84,000 12.2 %

0 0 8.69 %

0 0 14.65 %

0 5,989,600

0 5,989,600

0 8,870 16.67 %

0 8,870

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 30,000 35,000

รวมคาตอบแทน 0 30,000 35,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 10,433,580 11,966,200

รวมงบบุคลากร 0 10,433,580 11,966,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 1,971,000 2,142,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 264,420 303,160

เงินประจําตําแหนง 0 134,400 134,400

เงินวิทยฐานะ 0 344,400 386,400

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 7,719,360 9,000,000

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 46,000 75,200 176,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,263,555.09 10,012,160 9,747,120

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 100,000

รวมคาครุภัณฑ 46,000 75,200 176,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 49,800 0
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5,156,066 5,711,410 0 %

91,329 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

5,247,395 5,711,410

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
0 0 6,088,300

รวมคาใชสอย 3,739,269 6,348,900 6,088,300

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่นตามโครงการ สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

3,631,800 0 0

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่นตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

0 6,348,900 0

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูดูแล

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
93,074 0 0

คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา
14,395 0 0

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่นตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

0 0 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพครู ของ

พนักงานครูเทศบาล ครูผูดูแลเด็ก ขาราชการครู

 ผูดูแลเด็ก และพนักงานจางในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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3,251,425 3,264,008.4 3.72 %

4,605 0 66.67 %

0 45,500 100 %

0 0 0 %

0 664 0 %

3,256,030 3,310,172.4

8,503,425 9,030,452.4

0 9,900 0 %

0 270,000 0 %

0 69,600 0 %

0 31,200 0 %

0 2,700 0 %

0 24,000 0 %

0 7,800 0 %

0 2,400 0 %

0 3,600 0 %

0 9,000 0 %ชั้นวางรองเทาแบบ 30 ชอง 0 0 0

ตูใสเอกสาร 3 ชั้น 1 ชอง 0 0 0

โตะญี่ปุน 0 0 0

ชั้นเอนกประสงค 3 ชั้น 1 ชอง 0 0 0

ชั้นเอนกประสงค 3 ชั้น 2 ชอง 0 0 0

เกาอี้เบาะนวม 0 0 0

โตะคอมพิวเตอร 0 0 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ)
0 0 0

โตะทํางาน (โตะครู) 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

โตะหมูบูชา 0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 3,074,129.34 4,474,835 4,670,000

รวมงบดําเนินงาน 6,813,398.34 10,853,735 10,793,300

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0

วัสดุอื่น 0 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 0 30,000 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000

คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 3,074,129.34 4,434,835 4,600,000
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0 11,500 0 %

0 2,800 0 %

0 50,000 0 %

0 68,400 0 %

0 27,860 0 %

0 12,500 0 %

0 9,000 0 %

0 5,200 0 %

0 15,000 0 %

0 142,800 0 %

0 6,800 0 %

0 24,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %
เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลมแบบเจาะ

กระดาษและเขาเลมมือโยก
0 12,000 0

คาครุภัณฑพัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว 9,560 0 0

คาครุภัณฑชุดรับแขกครบชุดพรอมโตะกลาง 30,000 0 0

คาครุภัณฑกระดานไวทบอรดแบบแขวน 5,700 0 0

คาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 36,000 0 0

เกาอี้ทํางาน 0 0 10,200

เกาอี้เบาะนวม 0 0 22,500

ชั้นวางรองเทา 30 ชอง 0 0 0

เกาอี้ขาว 0 0 238,000

เต็นสสนาม 0 0 0

ชั้นวางของ 3 ชั้น 6 ชอง 0 0 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0

โซฟารับแขก 1 ชุด 0 0 0

โตะพับอเนกประสงค แบบหนาโฟเมกาสีขาว 0 0 0

เกาอี้เบาะนวม 0 0 0

เกาอี้นั่งรับประทานสําหรับเด็ก 0 0 0

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 0 0 0

โตะประชุมตรงนั่งดานเดียว 0 0 0

โตะอาหารสําหรับเด็ก 0 0 0

โตะพับอเนกประสงค 0 0 0
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

18,000 0 0 %

3,500 0 0 %

16,000 0 0 %

0 0 100 %

7,800 0 0 %

2,800 0 0 %

1,500 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

4,000 0 0 %

0 0 -100 %

5,600 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 0 0 20,000

พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว แบบสามขา 0 16,000 0

พัดลมติดเพดานขนาดใบพัด 16 นิ้ว 0 15,000 0

พัดลมเพดานพรอมติดตั้ง 0 0 140,000

โตะไมแบบนั่งพื้นสําหรับเด็ก 0 0 144,000

โตะอาหาร 0 0 147,000

โตะญี่ปุน หนาบุโฟเมกา โครงขาไมพับไมได 

จํานวน 8 ตัว
0 0 0

โตะทํางาน 0 0 14,400

ตูเอนกประสงคแบบ 2 ชั้น 3 ชอง จํานวน 2 ตัว 0 0 0

โตะคอมพิวเตอรเด็กพรอมเกาอี้ 0 120,000 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก 0 20,000 0

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 20,000

ตูเก็บเอกสารแบบสูง-ดานลางบานเปด จํานวน 1 ตู 0 0 0

ตูวางทีวีแบบมีลอเลื่อน จํานวน 1 ตู 0 0 0

ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบบนโลงดานลางเปด-ปดได 0 0 42,000

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู 0 0 0

ชั้นวางหนังสือแบบ 2 พับ จํานวน 1 ตัว 0 0 0

ชั้นวางเอกนประสงค 3 ชั้น 1 ชอง จํานวน 40 ตัว 0 0 0

ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง 0 0 9,000

ชั้นวางรองเทาแบบ 30 ชอง จํานวน 4 ตัว 0 0 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ)
0 40,200 0

ชั้นวาง 3 ชน 6 ชอง 0 0 10,200
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0 299,000 0 %

0 18,900 0 %

0 27,000 0 %

0 14,590 0 %

0 3,000 0 %

0 0 100 %

0 63,920 0 %

0 29,900 0 %

8,990 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 6,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

คาครุภัณฑตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 32,000 0 0

คาครุภัณฑเตียงเหล็ก 12,000 0 0

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุล 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 0 0 21,800

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาครุภัณฑโทรทัศนสี แอล อี ดี (LED TV) 37,800 0 0

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร ระดับ XGA 0 0 42,500

ครุภัณฑจอ Ineractive แบบ Touch Screen 

ขนาด 70 นิ้ว
900,000 0 0

คาครุภัณฑเครื่องเลน VCD 28,500 0 0

กลองวีดีทัศน แบบ Handy Cam 0 0 0

LED TV ขนาก 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องเลน DVD 0 0 0

โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว 0 0 102,000

เครื่องเลน VCD 0 0 0

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเสียงสนาม 0 0 0

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนาม 0 0 0
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4,500 0 0 %

0 9,000 0 %

0 9,500 0 %

0 26,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 21,900 0 %

0 21,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สีแบบ 

Network
0 10,000 0

คาครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 21,000 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 สี
21,500 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

ประมวลผล
0 0 0

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ถังสีแดง) 0 0 4,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ผามานพรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 0 0 300,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ตูเวชภัณฑยาอลูมิเนียม 0 5,500 0

ตูเสื้อผาบานพับ 2 ประตู 0 6,000 0

ตูกับขาวอลูมิเนียมแบบ 6 ประตู 3 ชั้น 0 6,600 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 18,000 0 0

เครื่องตัดหญาแบบเข็น 13,000 0 0

ชั้นวางรองเทา 30 ชอง 0 0 80,000

คูลเลอรน้ําสแตนเลส 2 กอก 0 0 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 0 0

คูลเลอรน้ําแบบสแตนเลส 2 กอก จํานวน 1 ใบ 0 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

72,690 1,356,270

72,690 1,356,270

4,893,000 4,999,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,893,000 4,999,000

4,893,000 4,999,000

13,469,115 21,375,322.4

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,927,958.34 26,869,515 29,532,100

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

รวมเงินอุดหนุน 4,940,000 5,311,000 5,392,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,940,000 5,311,000 5,392,000

อุดหนุนโรงเรียนเวียงหงสลานนา ตามโครงการ

อาหารกลางวัน
0 0 68,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตาม

โครงการอาหารกลางวัน
0 0 4,544,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,940,000 5,311,000 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแขม ตามโครงการ

อาหารกลางวัน
0 0 780,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 1,174,560 271,200 1,380,600

รวมงบลงทุน 1,174,560 271,200 1,380,600

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 

Network
0 12,000 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 12,500

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 0 7,900 0
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198,786 0 0 %

0 198,463 0 %

0 91,189 0 %

91,794 0 0 %

0 0 100 %

0 0 33.33 %

0 0 0 %

0 0 21.55 %

0 0 3.38 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกอง

การศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 96,733 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558
199,289 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป
0 246,808 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกอง

การศึกษาฯ
0 150,000 200,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการตลาดนัดวิชาการการจัดการศึกษา

ทองถิ่นอําเภอแมเมาะประจําป
0 0 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560
0 0 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกอง

การศึกษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559
0 0 0
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0 0 0 %

290,580 289,652

290,580 289,652

640,000 840,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

640,000 840,000

640,000 840,000

930,580 1,129,652

29,130,062.94 31,675,293.71

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 726,642 1,353,621 1,550,000

รวมแผนงานการศึกษา 24,918,155.43 38,235,296 40,829,220

รวมเงินอุดหนุน 440,000 860,080 900,000

รวมงบเงินอุดหนุน 440,000 860,080 900,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตาม

โครงการจางวิทยากรชาวตางประเทศเพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

0 0 400,000

อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการจางวิทยากรพิเศษ

เฉพาะทางเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกาวสู

ไทยแลนด 4.0

0 0 100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 440,000 860,080 0

อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะวิทยา ตามโครงการ

จางวิทยากรชาวตางประเทศเพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน

0 0 400,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 286,642 493,541 650,000

รวมงบดําเนินงาน 286,642 493,541 650,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
87,353 0 0
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2,248,094 1,014,240 6.14 %

91,200 67,200 0 %

178,200 85,200 0 %

671,300 138,360 0 %

0 0 0 %

4,314,603 343,308 14.03 %

614,147 40,931 13.21 %

8,117,544 1,689,239

8,117,544 1,689,239

0 0 100 %

224,170 161,440 0 %

63,600 0 0 %

22,080 5,700 0 %

0 0 0 %

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,875 0 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 201,000 220,000 220,000

คาเชาบาน 63,250 0 0

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0 30,000

รวมงบบุคลากร 7,273,911 1,711,480 1,841,760

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 582,730 53,000 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,273,911 1,711,480 1,841,760

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 1,940 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,855,650 391,280 446,160

เงินประจําตําแหนง 107,633 85,200 85,200

คาจางลูกจางประจํา 621,580 0 0

เงินเดือนพนักงาน 2,013,178 1,114,800 1,183,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 91,200 67,200 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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309,850 167,140

132,411.58 423,068.73 -100 %

0 0 100 %

101,277.75 168,275.45 0 %

228,334 0 0 %

437,141.27 109,948.23 0 %

899,164.6 701,292.41

38,066 138,805.98 0 %

3,871 960 0 %

20,699 186,255 -6.98 %

0 0 0 %

50,419.07 2,680 7.14 %

7,838.6 9,000 0 %

9,500 2,970 0 %

0 0 -33.33 %

141,580 159,870 15.38 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 30,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 151,429 130,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 0 30,000 30,000

วัสดุกอสราง 4,500 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 53,808.4 140,000 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,790 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 34,840 322,500 300,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 86,125 77,000 77,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 133,526.64 250,000 250,000

รวมคาใชสอย 578,035.53 640,000 700,000

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของเจาหนาที่
0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 269,341.55 150,000 150,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 175,167.34 240,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 300,000

รวมคาตอบแทน 284,125 220,000 250,000

คาใชสอย
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51,675 48,300 11.11 %

5,262 8,970 -50 %

328,910.67 557,810.98

6,764.16 7,354.72 122.5 %

6,764.16 7,354.72

1,544,689.43 1,433,598.11

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 4,050 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 11,700 0

ตูเก็บบัตรและแฟมประวัติ 0 0 11,000

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลางชั้นโลง 0 0 9,000

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน 0 0 0

โซฟารับแขก 1 ชุด 0 15,000 0

เครื่องโทรศัพท 3,200 0 0

คาชุดรับแขกครบชุดพรอมโตะกลาง 15,000 0 0

คาเกาอี้ทํางาน 5,400 0 0

เกาอี้เอนกประสงค 0 0 4,800

เกาอี้ทํางาน 0 3,500 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 16,800

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 1,280,990.38 1,761,500 1,853,700

งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 10,502.45 12,000 26,700

รวมคาสาธารณูปโภค 10,502.45 12,000 26,700

รวมคาวัสดุ 408,327.4 889,500 877,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 58,600 90,000 100,000

วัสดุอื่น 11,235 40,000 20,000
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 18.57 %

0 29,000 0 %

0 6,000 0 %

0 5,000 0 %

0 0 -100 %

29,500 25,359 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

982,000 0 0 %
เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้ง

บนรถยนต
0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 622,000 0 0

โทรศัพทสํานักงาน 0 0 7,500

พัดลมระบายอากาศ 0 0 4,400

โตะพับเอนกประสงค 0 6,400 0

ถังน้ําพลาสติกขนาด 3,000 ลิตร พรอมปมน้ํา

ขนาด 200 วัตต รวมคาติดตั้ง
0 0 0

โตะประชุม Patticie  เคลือบผิวเมลามีน 0 0 0

โตะประชุม Patticie เคลือบผิวเมลามีน 0 0 0

โตะทํางาน 0 14,000 16,600

โตะประชุม 10 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 0 0 0

เตนทสนาม 0 24,000 0

โตะคอมพิวเตอร 80 เซนติเมตร 0 0 5,000

ตูบานเลื่อนทึบสูง 0 12,000 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 6,000

ตูเก็บเอกสารเหล็ก  บนบานเลื่อนกระจก ลาง

บานทึบ
0 15,000 0
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0 0 100 %

0 0 -100 %

0 14,240 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 7,190 0 %

650 0 0 %

80,000 0 0 %

5,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 7,390 0 %

0 0 0 %เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 30,000 0 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องตัดหญา แบบเข็น 0 13,000 0

ตูเย็น 0 0 15,000

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 19,000 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องพนหมอกควันแบบสะพายไหล 0 0 0

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ ชนิด

พกพา
0 0 0

เครื่องชั่งน้ําหนักบุคคล ระบบสปริง 0 0 0

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ไฟไซเรน LED 2 ฟงกชั่น 0 2,000 0

ลําโพงฮอรนสําหรับติดรถยนต 0 7,000 0

ตูลําโพงเอนกประสงค 0 10,000 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 0 15,000 0

ชุดกลองวงจรปด 4 ตัว เครื่องบันทึกภาพ 4 

ชองสัญญาณ
0 0 25,000
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58,000 0 0 %

0 29,000 0 %

0 0 100 %

17,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

7,900 7,600 0 %

6,400 3,100 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

1,186,450 137,929

1,186,450 137,929

10,848,683.43 3,260,766.11รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 9,263,401.38 3,870,580 4,101,860

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมคาครุภัณฑ 708,500 397,600 406,400

รวมงบลงทุน 708,500 397,600 406,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 230,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 230,000

เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA 0 0 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 7,500

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี
0 0 7,900

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 

หนา/นาท)ี
9,900 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 สี
23,000 0 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,900

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2* (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว)
0 0 0
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0 1,281,980 33.55 %

0 24,000 0 %

0 102,000 0 %

0 449,100 5.7 %

0 3,950,821 0.91 %

0 513,670 -14.67 %

0 6,321,571

0 6,321,571

0 38,300 0 %

0 19,237 -13.04 %

0 57,537

0 0 0 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ ใน

เขตตําบลแมเมาะ
14,490 0 0

รวมคาตอบแทน 0 82,000 76,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 36,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 46,000 40,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 6,926,160 7,435,380

รวมงบบุคลากร 0 6,926,160 7,435,380

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 4,291,080 4,330,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 486,360 415,020

เงินประจําตําแหนง 0 102,000 102,000

คาจางลูกจางประจํา 0 492,480 520,560

เงินเดือนพนักงาน 0 1,530,240 2,043,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 24,000 24,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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13,440 0 0 %

2,900 0 0 %

0 0 0 %

19,380 25,150 0 %

28,720 0 0 %

0 0 0 %

69,900 57,450 -100 %

0 0 0 %

59,200 34,473 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

117,947 91,245 0 %

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาและสงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตอง ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

0 120,000 120,000

ุ

บาและ    สงเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตอง ในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ
144,415 0 0

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

 ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ
70,000 0 0

   

ประจําป พ.ศ. 2558      ตอสุขภาพ 149,842.76 0 0

โครงการฟนฟูผูปวยเรื้อรังทั้งกายและจิต 55,790 0 0

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย 0 200,000 0

โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 11,916 30,000 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบานตําบลแม

เมาะ
0 0 0

โครงการจัดการสุนัขจรจัดและลดปริมาณสุนัข

และแมว
0 0 0

โครงการเชิดชูภูมิปญญาหมอเมืองลานนาตําบล

แมเมาะ
29,030 0 0

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ ใน

เขตตําบลแมเมาะ
0 0 0
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0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -40 %

49,190 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 635,684 -28.57 %
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ

ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจําหมูบาน
0 700,000 500,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลแมเมาะ
910,850 0 0

โครงการอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตําบล

แมเมาะ
0 0 0

โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร 0 0 0

โครงการสํารวจและเพิ่มศักยภาพหมอพื้นบาน

ตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการใหความรูดานสถานประกอบการตาม 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข
0 50,000 30,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในองคกร 

(ทาฤาษีดัดตน)
49,200 0 0

โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการ

บําบัดน้ําเสียครัวเรือน
0 70,000 0

โครงการรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม 0 50,000 0

โครงการรวมพลคนรักษสุขภาพตําบลแมเมาะ 80,000 0 0

โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 0 60,000 60,000
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677,338 0 0 %

0 0 0 %

19,400 0 0 %

0 0 0 %

1,057,415 844,002

681,200 574,570 0 %

681,200 574,570

1,738,615 1,476,109

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0รวมงบลงทุน 440,000 0 0

อุปกรณดามหลังและสะโพก (KED) 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 440,000 0 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชวยหายใจพรอมอุปกรณปองกันระบบ

ทางเดินหายใจแบบถังอากาศติดตัว
440,000 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 631,705 700,000 700,000

รวมงบดําเนินงาน 2,171,788.76 2,162,000 1,616,000

คาวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 631,705 700,000 700,000

โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม 0 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 1,540,083.76 1,380,000 840,000

โครงการอบรมใหความรูแกผูประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ
24,550 0 0

โครงการอบรมใหความรูแกผูประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ
0 0 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ

ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตําบลแมเมาะ

0 0 0
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180,000 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

180,000 0

180,000 0

1,918,615 7,797,680

12,767,298.43 11,058,446.11

0 291,000 5.86 %

0 18,000 0 %

0 0 6.67 %

0 108,000 0 %

0 12,000 0 %

0 429,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 724,320 760,800

คาจางลูกจางประจํา 0 262,560 280,080

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 108,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 0 323,760 342,720

เงินประจําตําแหนง 0 18,000 18,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,716,788.76 9,298,160 9,501,380

รวมแผนงานสาธารณสุข 11,980,190.14 13,168,740 13,603,240

รวมเงินอุดหนุน 105,000 210,000 450,000

รวมงบเงินอุดหนุน 105,000 210,000 450,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข
0 0 240,000

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
0 0 210,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 105,000 210,000 0

งบเงินอุดหนุน
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0 429,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 -100 %

0 0

0 0

0 429,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 0 5,724,320 791,200

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 5,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 5,000,000 30,400

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศูนยเรียนรูผูสูงอายุตําบลแม

เมาะ บานเมาะหลวง หมู 8
0 5,000,000 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 30,400

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 0 16,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี
0 0 7,900

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 6,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

รวมงบบุคลากร 0 724,320 760,800

งบลงทุน
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0 0 -100 %

298,500 0 0 %

298,500 0

298,500 0

298,500 0

298,500 429,000

2,042,560 2,176,880 5.09 %

67,200 67,200 0 %

94,200 103,200 0 %

235,360 242,400 4.99 %

2,297,144 2,421,740 1.55 %

349,021 337,367 -3.11 %

5,085,485 5,348,787

5,085,485 5,348,787รวมงบบุคลากร 4,375,668 6,096,180 6,278,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 320,159 318,180 308,280

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,375,668 6,096,180 6,278,880

คาจางลูกจางประจํา 218,160 266,760 280,080

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,924,771 2,609,400 2,649,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 103,200 103,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,778,178 2,731,440 2,870,400

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 5,819,320 791,200

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0 95,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 95,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกสภาเด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ
0 0 0

รวมคาใชสอย 0 95,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ 0 95,000 0
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0 0 -83.05 %

0 0 0 %

72,000 36,000 -50 %

44,080 56,925 0 %

0 0 0 %

116,080 92,925

780,605.01 894,683.41 -100 %

0 0 100 %

98,335.55 95,464 -66.67 %

0 0 100 %

173,216.5 429,788.47 -16.67 %

1,052,157.06 1,419,935.88รวมคาใชสอย 977,329.66 1,950,000 1,750,000

คาวัสดุ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและ

ระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส ขององคกร ตาม

นโยบายภาครัฐ 4.0

0 0 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 198,691.03 600,000 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 99,274 150,000 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 679,364.63 1,200,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 800,000

รวมคาตอบแทน 123,510 772,000 246,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,010 100,000 100,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000

คาเชาบาน 79,500 72,000 36,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 590,000 100,000

งบดําเนินงาน
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110,551 145,144 -41.67 %

441,256.77 420,973.2 -33.33 %

9,892 12,851 0 %

299,714 177,570 -25 %

125,942.39 79,139 0 %

22,290 27,200 0 %

690 1,900 0 %

11,520 5,280 0 %

74,995 67,711.8 -33.33 %

5,656 11,598.2 0 %

1,102,507.16 949,367.2

2,270,744.22 2,462,228.08

0 0 0 %

23,000 0 0 %

28,000 0 0 %

ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี

ทียู

0 0 0

ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี

ทียู

0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 2,800 2,800

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 1,234,798.04 1,433,000 1,053,000

รวมงบดําเนินงาน 2,335,637.7 4,155,000 3,049,000

วัสดุคอมพิวเตอร 97,541.2 90,000 60,000

วัสดุอื่น 0 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 3,000 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,750 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 114,950 150,000 150,000

วัสดุการเกษตร 14,100 30,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,904 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 396,749.04 400,000 300,000

วัสดุสํานักงาน 106,595.3 120,000 70,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 469,208.5 600,000 400,000
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0 4,000 0 %

8,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 9,750 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 8,500 0 %

0 5,200 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
เครื่องรับสงวิทยุ CB 245 MHz (ชนิดประจําที่ 10

 วัตต)
0 26,500 0

เครื่องตบดิน 0 0 42,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเชื่อมไฟฟา 0 0 0

เครื่องเชื่อมโลหะ แบบชุดเชื่อมสนามแกสออกซิ

เย็น-แกสโพรเพน ขนาด 1.5Q
0 0 0

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางคอนกรีต 0 0 63,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 687,000 0

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 5,500 0

โตะทํางานเหล็ก 0 7,500 0

คาครุภัณฑโตะประชุม 10 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 32,200 0 0

ตูเก็บของแบบล็อคเกอรเหล็ก 12 ชอง 0 0 0

คาครุภัณฑตูเหล็กแบบ 2 บาน 8,000 0 0

คาครุภัณฑโตะทํางานเหล็ก 7,500 0 0

คาครุภัณฑเกาอี้ทํางาน 17,000 0 0

คาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 31,500 0 0

ครุภัณฑตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0

ครุภัณฑตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 47,500 0 %

0 9,400 0 %

0 5,500 0 %

0 6,850 0 %

0 10,700 0 %

0 13,400 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 8,250 0 %

เครื่องตรวจจับโลหะใตดิน 0 0 20,000

เทปวัดระยะ 0 0 0

กลองสํารวจประมวลผล 0 250,000 0

คาครุภัณฑกลองระดับ 34,000 0 0

สวานไฟฟา 0 0 0

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องตัดโลหะ ขนาด 14 นิ้ว 0 0 0

สวานกระแทก 0 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 0

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0

คาครุภัณฑกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,770 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โคมสปอรทไลท (เมทัลฮาไลด) 250 วัตต 0 150,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โคมไฟกิ่งถนน 0 155,000 0

โคมไฟรางนีออนสําเร็จรูปขาสปริง (ใชกับหลอด

ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต)
0 24,500 0

เครื่องรับสงวิทยุ CB 245 MHz (ชนิดมือถือ 4 

วัตต)
0 36,000 0
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0 6,000 0 %

29,000 0 0 %

7,900 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 58,000 0 %

0 0 100 %

0 7,800 0 %

0 0 -100 %

0 15,900 0 %

0 39,000 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 53,446.5 100,000 0

เครื่องพิมพวัตถุ 3 มิติ 0 0 0

จอภาพคอมพิวเตอร ชนิด LED 0 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หนา/นาท)ี  จํานวน 1 เครื่อง
0 3,300 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (33 หนา/นาท)ี
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล
0 0 21,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

คาครุภัณฑเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INKJET 

Printer) สําหรับกระดาษขนาด   A3
17,000 0 0

คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 26,100 0 0

ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)
0 0 0

ครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)
0 0 0

ลอวัดระยะทาง 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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0 0 100 %

95,900 255,750

9,800 53,450 -75.1 %

0 0 0 %

9,800 53,450

105,700 309,200

3,704,033.69 0 0 %

3,704,033.69 0

3,704,033.69 0

11,165,962.91 8,120,215.08

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งานไฟฟาถนน

งบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,129,622.2 12,100,830 9,676,680

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 184,800 401,550 100,000

รวมงบลงทุน 418,316.5 1,849,650 348,800

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาใชจายในการออกแบบ ประมาณราคา 

คํานวณโครงสราง กอสรางและปรับปรุงศูนย

วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ

100,000 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 84,800 401,550 100,000

รวมคาครุภัณฑ 233,516.5 1,448,100 248,800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 100,000
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0 0 100 %

3,820,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

3,800,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

2,000,000 0 0 %

โครงการกอสรางและปรับปรุง/ตอเติมโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

เมาะหลวง

0 0 0

โครงการกอสรางลานอเนกประสงคสนามกีฬา

พรอมหลังคาคลุม บานหวยรากไม หมูที่  2
2,720,000 0 0

อําเภอแมเมาะ 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8
10,000,000 0 0

โครงการกอสรางปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ
100,000 0 0

โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถาน บานหวยเปด 

 หมูที่ 1
0 0 0

กอสรางเมรุฌาปนสถาน บานปงชัย หมูที่ 5 0 0 0

โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมสระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแมเมาะ
1,733,000 0 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสระวายน้ํา

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 500,000

อาคารตาง ๆ

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ

กอสรางหรือภายหลังการกอสราง
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510,300 0 0 %

999,000 0 0 %

0 0 0 %

1,199,500 0 0 %

0 0 0 %

977,000 0 0 %

858,000 0 0 %

0 0 0 %

301,700 0 0 %

โครงการกอสรางอาคารผลิตน้ําดื่มพรอม

อุปกรณผลิตน้ําดื่มเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารหองน้ําผูสูงอายุ บาน

ใหมนาแขม  หมูที่ 7
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารเก็บของประจําหมูบาน

 บานทุงกลวย   หมูที่ 8
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารประกอบอาหารพรอม

หองเก็บพัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

0 0 0

โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามเด็กเลน  

บานเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการกอสรางหอนาฬิกาบริเวณตลาด SML 

 บานใหมนาแขม หมูที่ 7
850,000 0 0

โครงการกอสรางหลังคา เวทีลานแอโรบิค

พรอมหองเก็บของ หองน้ําและตีเสนสนาม

กีฬา พรอมระบบแสงสวางและอื่นๆ บานใหม

มงคล   หมูที่ 10

0 0 0

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค

  ประจําหมูบาน บานหวยเปด หมูที่ 1
2,075,000 0 0

โครงการกอสรางศาลาฌาปนสถานประจํา

หมูบาน บานเมาะหลวง    หมูที่ 8
0 0 0
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0 0 0 %

1,497,000 0 0 %

1,800,000 0 0 %

199,500 0 0 %

746,000 0 0 %

1,499,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 299,000 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 200,000 0

โครงการปรับปรุงฌาปนสถานบานเมาะหลวง 

หมูที่ 8
3,100,700 0 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วพรอมประตูศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 400,000 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ
0 350,000 0

โครงการตอเติมโครงหลังคาอาคาร

อเนกประสงค(อาคารชรบ.ตรงขามอาคาร

ผูสูงอาย)ุ บานใหมมงคล   หมูที่ 10

0 0 0

โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุพรอมหองน้ํา

และรั้ว  บานเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจํา

หมูบาน บานมอน หมูที่ 8
0 0 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 0 0 0

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคาร 

อสม.)บานหวยรากไม หมูที่ 2 ตําบลแมเมาะ
1,000,000 0 0

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บาน

เมาะหลวง(ฝงตะวันตก)   หมูที่ 8
0 0 0
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0 0 0 %

0 470,000 0 %

399,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

1,000,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางเขาฌาปน

สถานประจําหมูบานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12
450,000 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบาย

น้ําสายทางขึ้นศาลเจาพอขุนโต บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

1,099,000 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคประจํา

หมูบาน บานเวียงสวรรค หมูที่ 9
299,500 0 0

ตอเติมและปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาลตําบลแมเมาะ (หนวยยอย 

หวยเปด)

0 0 0

โครงการปรับปรุงหองเรียนเพื่อจัดเปนหองโสต

ทัศนูปการ (Mutimedia) โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ
0 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคประจํา

หมูบาน (อาคาร อสมช.  หองน้ํา  อาคารโรง

ครัว) บานใหมมงคล หมูที่ 10

1,000,000 0 0

โครงการปรับปรุงฌาปนสถานประจําหมูบาน 

บานมอน-ทุงกลวย หมูที่ 8
3,863,250.5 0 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

3,972,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
โครงการขยายไหลถนนสาย ซอย 7 บานปงชัย 

ถึงซอย 14 บานใหมมงคล
1,454,000 0 0

โครงการกอสรางหอสูงสงน้ํา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
199,500 0 0

โครงการขยายไหลถนนพรอมปรับปรุงถนนสาย

หลักหมูบาน  บานหวยคิง หมูที่  6
2,000,000 0 0

โครงการกอสรางเวทีพรอมลานอเนกประสงค

ประจําหมูบาน บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11
2,091,000 0 0

โครงการกอสรางหอกระจายขาวพรอมระบบ

เสียงตามสาย ประจําหมูบาน
275,000 0 0

โครงการกอสรางราวกันตกบริเวณสระน้ําสวน

สาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ บานเมาะหลวง
99,000 0 0

โครงการกอสรางลานจอดรถบริเวณหนา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
199,500 0 0

โครงการกอสรางถนนสายทางเขาศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง บานใหมนาแขม  หมูที่  7
1,077,000 0 0

โครงการกอสรางพรอมปรับปรุงศาลหลักเมือง

อําเภอแมเมาะ
0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายเจริญ

 จรรยา  บานเมาะสถานี หมูที่ 4
331,500 0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

599,500 0 0 %
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมูบาน 

บานหางฮุง หมูที่ 3
0 0 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนภายใน

หมูบาน บานเมาะหลวงหมูที่ 8
3,262,000 0 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสายปอมยามบาน

ใหมมงคล ถึงแยกนาลุงสี บานปงชัย หมูที่ 5
1,346,000 0 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน

(จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา) บานหางฮุง หมูที่  3
40,000 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบน บริเวณแยก

โรงพยาบาลแมเมาะ ถึงสามแยกโรงเรียนแกจน 

ซอย 13 บานใหมนาแขม หมูที่ 7

6,380,000 0 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกรานปา

จันทร ถึงสะพานบานหางฮุง หมูที่ 3
938,000 0 0

 

 หลายทุง  

บานหางฮุง หมูที่ 3
242,000 0 0

โครงการขุดลอกรองระบายน้ําสาธารณะถนน

สายหลักหมูบาน บานปงชัย หมู 5
87,400 0 0

โครงการเทลาน คสล.บริวเณรอบรั้วดานนอก

วัดมอนคีรีไชย บานเมาะสถานี หมูที่ 4
99,500 0 0

โครงการขยายไหลทางและปรับปรุง ซอมแซม

ถนนสายหนาวัดเวียงสวรรค ถึงบานนาง

สายหยุด รักไทย บานเวียงสวรรค หมูที่ 9

2,475,000 0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 1,003,000 0 %

0 485,000 0 %

0 47,500 0 %

456,753.5 0 0 %

โครงการกอสรางถนนบริเวณหนาอาคาร

ผูสูงอาย-ุตลาด SML พรอมเทลานคอนกรีต 

บานใหมนาแขม ม.7

0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สายหลังอาคารพาณิชยบานเมาะหลวง 

หมูที่ 8

0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานนายกอง บานปงชัย หมูที่ 5
0 0 0

โครงการกอสรางขยายถนนทางเขาศาลา

อเนกประสงค บริเวณหนาบานสมหวังบานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

0 0 240,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ภายในหมูบานเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการวางทอลอดเหลี่ยมพรอมพนังปองกัน

ตลิ่งพังบริเวณบานคุณจีรศักดิ์ วงศแกวมูล 

บานทุงกลวย หมูที่ 8

1,518,000 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอ/ถมดิน สรางลานจอดรถบริเวณ

ดานหนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมาะหลวง
999,000 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 486,000 0 %

1,444,790 0 0 %

1,658,000 0 0 %

615,000 0 0 %

0 0 100 %

โครงการกอสรางสะพานขามลําหวยแมปง

พรอมถนนหินคลุก บานปงชัย  หมูที่ 5 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

0 0 430,000

โครงการกอสรางฟุตบาทถนนสายหนาโรงเรียน

อนุบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมู 8
0 0 0

โครงการกอสรางรั้วรอบสนามกีฬาประจํา

หมูบาน บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 0 0

โครงการกอสรางถนนสายสี่แยกทางสายถึง

บานผูชวยหนึ่ง บานหวยรากไม หมูที่ 2
0 0 0

โครงการกอสรางถนนสายบานนางทอง วรรณ

เลิศ ถึงอางเก็บน้ํา บานเมาะหลวง หมูที่ 8
0 1,750,000 0

โครงการกอสรางถนนสายสํานักสงฆสุขสวาง 

ฝงหวยขมิ้น บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 0 0

โครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน สายบาน

นางจินตนา  คางกอ บานหวยรากไม หมูที่ 2
0 0 275,000

โครงการกอสรางถนนและระบบระบายน้ํา

ภายในโรงเรียน เทศบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8

0 0 2,350,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา

สายบานนางแสงจันทร ขัดจา ถึง บานนายเพชร 

เครือแกว บานหวยรากไม หมูที่ 2

0 0 1,138,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,671,000 0 0 %

2,233,000 0 0 %

204,500 0 0 %

0 0 0 %

โครงการซอมแซมและปรับปรุงถนน สายบาน

นายไร ถาวงค ถึงบาน นายเลื่อน สุภาพ บาน

เมาะหลวง  ม.8

0 0 0

โครงการติดตั้งไฟจราจร ปายจราจร งานตีเสน

จราจร งานติดตั้ง GUARDRAIL ภายในเขตพื้นที่

ตําบลแมเมาะ

731,000 0 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงถนน บานเวียง

หงสลานนา หมูที่ 12
0 0 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงถนน บานหวยคิง

 หมูที่ 6
0 0 0

โครงการขยายไหลถนนพรอมระบบระบายน้ํา 

ซอย.6 (บน) บานใหมนาแขม หมูที่ 7
0 0 750,000

โครงการขยายไหลถนน ซอย.1 ถึงซอย.13 

(ดานลาง)บานใหมนาแขม หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.

แมเมาะ จ.ลําปาง

0 0 1,180,000

โครงการขยายไหลถนน สายหนาวัด บานหางฮุง

 หมูที่ 3
0 0 250,000

โครงการขยายถนน ปากซอยบานนางฟองฝาย 

 กองวงศ ถึงขอบอาง บานแมเมาะสถานี หมูที่ 4
0 0 400,000

โครงการกอสรางสะพานทายตลาด บานหวย

เปด หมูที่ 1
0 0 2,000,000
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100,000 0 0 %

0 0 100 %

60,000 0 0 %

0 0 -100 %

719,900 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,345,000 0 %

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน สายซอย.

3  บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11
0 0 860,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมูบาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนพรอมเทลานพื้นที่ที่ทํา

การเทศบาลแมเมาะ หมูที่ 11
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา

เสนทางไปโรงกรองน้ําดื่ม  บานหวยคิง หมูที่ 6 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

0 0 400,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปา

สถานศึกษาเทศบาลตําบลแมเมาะ (โครงการ

ปรับปรุงและติดตั้งระบบจายน้ําอาคารพัสดุ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ)

0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนเดิมเสนหลักหนาประปา

หมูบาน ถึงซอยทายวัด บานหวยเปด หมูที่ 1
0 1,032,000 0

โครงการติดตั้งระบบจายน้ําพรอมวางทอสงน้ํา

สํานักงาน
0 0 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟา ฌาปนสถานบาน

หางฮุงพรอมกอสรางรั้ว  และถังเก็บน้ํา บาน

หางฮุง หมูที่ 3

0 0 500,000
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538,000 0 0 %

1,885,000 0 0 %

0 2,259,000 0 %

994,000 0 0 %

0 0 100 %

0 981,000 0 %

0 0 100 %

0 2,207,000 0 %

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

ซอย 7 ถึง ซอย 14 (บานใหมมงคล) บานปงชัย 

หมูที่ 5

0 0 885,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

บานหวยเปด หมูที่ 1
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานนายโปรา 

นันทไชย ถึงทางขามรางรถไฟ บานเมาะสถานี 

หมูที่ 4

0 0 450,000

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน

 บานปงชัย หมูที่ 5
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายระหวางหมูที่ 4 ไป

หมูที่ 1  บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกทางสายถึง

บานหวายหวาน บานหวยรากไม หมูที่ 2
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6 บานลุง

สุรินทร –บานแมเหลี่ยม(ขางสระน้ํา

ทายหมูบาน)บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 8 บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11
0 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

495,500 0 0 %

0 0 100 %

0 265,500 0 %

0 0 0 %

1,789,000 0 0 %

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสายระหวาง

 หมูที่ 4 เชื่อม หมูที่ 1 ตั้งแตสามแยกหนาวัด

บานเมาะสถานี  หมูที่ 4

0 0 0

โครงการปรับปรุงและขยายถนนสายหนา

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ (บานเมาะหลวง หมูที่ 

8)

0 0 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสายซอย

ขางโรงเรียนแมเมาะวิทยา บานเมาะหลวง หมูที่

 8

514,000 0 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่พรอมเทลานคอนกรีต 

คสล.บริเวณฌาปนสถานประจําหมูบาน บาน

เมาะหลวง ม.8

0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาศูนย

วัฒนธรรมแมเมาะ
0 0 60,000

โครงการปรับปรุงผิวถนนโซน 3 (ที่ชํารุด) 

พรอมกอสรางพนังกั้นน้ํา   บานเวียงหงสลานนา

 หมูที่ 12

0 0 900,000

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต เสนโซน 2บานเวียงหงส

ลานนา หมูที่ 12

0 0 1,100,000
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0 0 0 %

0 0 0 %

41,041,943.5 9,848,000

41,041,943.5 9,848,000

0 2,990,720.89 -100 %

0 0 100 %

0 2,990,720.89

0 2,990,720.89

41,041,943.5 12,838,720.89

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานไฟฟาถนน 59,846,425.48 6,232,000 16,068,000

งานสวนสาธารณะ

รวมเงินอุดหนุน 3,998,074.98 2,500,000 1,400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,998,074.98 2,500,000 1,400,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 3,998,074.98 2,500,000 0

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟาและพาดสายดับใน

พื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ

0 0 1,400,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 55,848,350.5 3,732,000 14,668,000

รวมงบลงทุน 55,848,350.5 3,732,000 14,668,000

เด็กเล็ก

บานเมาะหลวง
249,500 0 0

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ
950,000 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

1,500,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
244,000 0 0

โครงการปรับปรุงถนนพรอมจัดภูมิทัศนถนน

สายศาลหลักเมืองอําเภอแมเมาะ (ถนน

วัฒนธรรม อ.แมเมาะ) บานเมาะหลวง หมูที่ 8

560,000 0 0

โครงการปรับภูมิทัศนศาลหลักเมืองอําเภอแม

เมาะ
0 250,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตําบล

แมเมาะ (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ) ซอย 1  บาน

ใหมนาแขม  หมูที่ 7

0 0 0

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประจําหมูบาน

 บานหวยเปด หมู 1
0 500,000 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน รอบสระน้ํา ซอย 4 

(หลังวัดเมาะหลวง บานเมาะหลวง หมูที่ 8
0 250,000 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร

อเนกประสงค (ฝงตะวันตก) บานเมาะหลวง หมู

ที่ 8

0 250,000 0

โครงการปรับปรุงภุมิทัศนรอบอาคาร

อเนกประสงค(หนาบานสมหวัง) บานเมาะหลวง

 หมูที่ 8

0 300,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

1,500,000 0

1,500,000 0

1,500,000 0

0 49,950 0 %

49,620 0 0 %

49,620 49,950

49,620 49,950

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบดําเนินงาน 17,250 200,000 200,000

งบลงทุน

โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ (หนา

บานปลอดถังขยะ)
0 0 0

รวมคาใชสอย 17,250 200,000 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ 17,250 200,000 200,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานสวนสาธารณะ 2,023,500 1,550,000 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,023,500 1,550,000 0

รวมงบลงทุน 2,023,500 1,550,000 0

โครงการปรับปรุงและตอเติม พรอมปรับภูมิ

ทัศนโดยรอบ อาคารศูนยสงเสริมสุขภาพแผน

ไทย

249,500 0 0

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนพรอมโครง

หลังคาและอุปกรณเด็กเลน บานใหมมงคล   

หมูที่ 10

970,000 0 0
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0 0 -100 %

0 0

0 0

0 0 -100 %

0 0

0 0

49,620 49,950

0 0 100 %

0 0

0 0

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมคาใชสอย 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการ

บําบัดน้ําเสียครัวเรือน
0 0 50,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 17,250 3,150,000 200,000

งานบําบัดน้ําเสีย

รวมรายจายอื่น 0 300,000 0

รวมงบรายจายอื่น 0 300,000 0

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 300,000 0

รวมงบลงทุน 0 2,650,000 0

งบรายจายอื่น

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,650,000 0

โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะ 0 2,650,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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0 1,500,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในหมูบาน

 บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12
0 2,100,000 0

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพิ่มจาก ซอย 

1 ถึง ซอย 6 ฝงสวนขมิ้นบานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 500,000 0

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายใน

สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขม

พัฒนา หมูที่ 11

0 0 1,000,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณแยก

ทางเขาสํานักสงฆ  บานใหมมงคล หมูที่ 10
0 0 1,700,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมติดตั้ง

รางริน บริเวณอาคารอเนกประสงค(หลังศาล

หลังเมือง) บานเมาะหลวง  หมูที่ 8

0 0 180,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอย 1-13 

บานใหมนาแขม หมูที่ 7
0 2,450,000 0

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณตลาด

นัดชุมชน  บานหวยเปด   หมูที่ 1
0 0 1,200,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียบานใหมนา

แขม  หมูที่ 7
0 0 0
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0 0 -100 %

0 696,200 0 %

220,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

390,000 0 0 %

0 0 100 %

0 3,500,000 0 %

93,000 0 0 %

703,000 5,696,200รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 7,200,000 6,830,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําภายใน

หมูบานบานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12
0 0 0

โครงการวางระบบระบายน้ํา ซอย 3 ทูลเกลา 

บานปงชัย หมู 5
0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําบานคุณ

วิรัญญา ศรีไล บานเมาะสถานี หมู 4
0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในหมูบาน

  สายรานพ.ีพ.ีแบตเตอรี่ ถึงซอยคุณสุวิทย บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9

0 0 2,200,000

โครงการปรับปรุงทอประปา สายบานคุณทอง

จันทร ถึงอางเก็บน้ํา บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 500,000 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา โซน 1 (ตอ

จากเดิม)  บานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12
0 0 550,000

โครงการกอสรางระบบรางระบายน้ํา สายบาน

นางศรีนวลถึงบานแมบุญแตง ซอย 8 บานใหม

มงคล หมูที่ 10

0 0 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด

ตะแกรงเหล็ก ซอย 1 บานใหมนาแขม หมูที่ 7
0 0 0

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในหมูบาน

 บานหวยรากไม หมูที่ 2
0 1,650,000 0
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703,000 5,696,200

703,000 5,696,200

54,460,526.41 26,705,085.97

1,438,090 1,192,425 19.46 %

0 0 900 %

27,000 18,000 0 %

0 100,200 0 %

385,440 287,160 3.44 %

53,400 31,680 -67 %

1,903,930 1,629,465

1,903,930 1,629,465

0 0 0 %

104,600 70,200 -21.3 %

3,520 2,000 0 %

108,120 72,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,310 15,000 15,000

รวมคาตอบแทน 84,850 128,000 105,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,940 5,000 5,000

คาเชาบาน 75,600 108,000 85,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,316,391 1,871,250 2,248,380

รวมงบบุคลากร 2,316,391 1,871,250 2,248,380

คาตอบแทนพนักงานจาง 355,585 156,960 162,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 53,016 10,000 3,300

เงินประจําตําแหนง 61,695 85,200 85,200

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0

เงินเดือนพนักงาน 1,784,400 1,611,890 1,925,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 61,695 7,200 72,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 7,200,000 6,880,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 69,016,797.68 30,232,830 32,824,680

รวมงบลงทุน 0 7,200,000 6,830,000
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31,520.5 18,023.54 -100 %

0 0 100 %

48,572 50,606 -37.5 %

17,374 21,883.34 0 %

97,466.5 90,512.88

30,998 45,312 0 %

8,696 600 0 %

0 0 0 %

0 3,103 0 %

0 0 0 %

66,596 77,030 25 %

106,290 126,045

7,796.6 6,458.54 0 %

0 0 0 %

7,796.6 6,458.54

319,673.1 295,216.42

งบลงทุน

รวมคาสาธารณูปโภค 7,166.01 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 241,748.1 538,000 605,000

คาบริการโทรศัพท 7,166.01 10,000 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 5,000 5,000

รวมคาวัสดุ 96,759 165,000 185,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 38,270 80,000 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 58,489 60,000 60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000 5,000

รวมคาใชสอย 52,973.09 230,000 300,000

คาวัสดุ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 31,740.29 80,000 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,101 50,000 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 12,131.8 100,000 0
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0 0 0 %

0 15,600 0 %

0 0 100 %

24,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 16,800 0 %

0 0 0 %

24,000 32,400

24,000 32,400

2,247,603.1 1,957,081.42

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 135,800 0 25,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,693,939.1 2,409,250 2,878,580

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 11,600 0 0

รวมคาครุภัณฑ 135,800 0 25,200

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer)
0 0 8,600

เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 17,000 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 7,000 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 30,000 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร 15,900 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โตะประชุมกลุม 12 ที่นั่ง 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ตูเอกสาร 0 0 0

โตะทํางาน 17,000 0 16,600

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 24,000 BTU 33,000 0 0

คาครุภัณฑ
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0 0 0 %

46,900 48,615 0 %

99,488 0 0 %

0 0 0 %

0 24,710 0 %

28,598 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 40,000 -100 %

โครงการจัดงานวันคนพิการ 47,553 0 0

โครงการจัดงานแสดงมหกรรมสินคาชุมชน

ตําบลแมเมาะ
0 50,000 0

โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อตอตานการ

ใชยาเสพติดสถานศึกษา
0 0 0

โครงการครู D.A.R.E. การศึกษาเพื่อตอตานการ

ใชยาเสพติดในสถานศึกษา
0 60,000 60,000

โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อตอตานการ

ใชยาเสพติดสถานศึกษา
46,133 0 0

โครงการครู D.A.R.E การศึกษาเพื่อตอตานการ

ใชยาเสพติดในสถานศึกษา
0 0 0

โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

ประจําป 2559
0 0 0

โครงการ To Be Number One ตานภัยยาเสพติด 48,900 70,000 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความ

เขมแข็งเครือขาย  ชมรมผูสูงอายุ
1,047,830 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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80,550 0 0 %

0 50,000 0 %

46,523 0 0 %

0 46,950 0 %

400,000 450,000 100 %

50,000 0 0 %

0 145,400 0 %

0 0 0 %

0 300,000 -7.69 %

0 0 0 %

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุม

สตรีและสมาชิก
0 325,000 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ  ชุมชนตําบลแมเมาะ
200,000 0 0

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรูตาม

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0

โครงการพัฒนาตําบลตนแบบดานการสงเสริม

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
398,000 0 0

โครงการผูสูงอายุยิ้ม 0 0 300,000

โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพแปรรูปการถนอม

อาหารและผลไมตามฤดูกาล
0 0 0

โครงการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายา

เสพติด
73,360 0 0

โครงการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายา

เสพติดในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 60,000 60,000

โครงการจัดนิทรรศการงานแสดงมหกรรม

สินคาชุมชนตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการทอตุงใยลานนา 0 0 0
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200,000 199,860 0 %

0 67,400 0 %

0 0 0 %

0 0 -33.33 %

0 30,000 0 %

0 0 -100 %

6,161.31 0 0 %

0 50,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดานปศุสัตวกลุม

เลี้ยงปลาดุก
0 50,000 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดานปศุสัตวกลุม

เลี้ยงไกพันธุไข
0 80,000 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดานปศุสัตวกลุม

เลี้ยงไกพื้นเมือง
0 50,000 0

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 0 0 0

โครงการสงเสริมกลุมวิสาหกิจผลิตปุยหมักปุย

อินทรีย
0 0 0

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 49,850 50,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และ

สมาชิกสภาเด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ
0 300,000 200,000

โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนดวย

ผลิตภัณฑสีเขียว
0 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และ

สมาชิกสภาเด็ก   เยาวชนตําบลแมเมาะ
298,764 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ
0 200,000 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ

สมาชิกสภาเด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ
0 0 0
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0 0 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 -100 %

0 30,000 0 %

0 50,000 0 %

0 100,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

50,000 0 0 %

60,000 0 0 %

399,375 0 0 %

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม

หัตถกรรม กลุมสานแห และยอตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพองคกร

และบทบาทสตรีตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตาม

รอยพอ
0 100,000 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม

วิสาหกิจเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง/ไกพันธุไข
0 0 0

โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
0 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ
0 100,000 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพาะเห็ดชนิดตางๆ 0 0 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงไกพันธุไข 0 0 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพแปรรูปถนอมอาหาร 0 30,000 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพแปรรูปน้ําพริกเผา

บานเวียงสวรรค
0 30,000 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพดานปศุสัตวกลุม

เลี้ยงสุกรบานเมาะหลวง
0 50,000 0



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 110

0 0 0 %

0 100,000 0 %

49,400 0 0 %

28,800 0 0 %

0 100,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรมกลุมจัก

สานหมวกและสานเสนพลาสติก
0 50,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรมกลุม

อาชีพเพาะเห็ดชนิดตางๆ
0 50,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรมกลุมจัก

สานตะกราทางมะพราว
0 50,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรมกลุม

วิสาหกิจผลิตปุยหมักปุยอินทรียน้ําหมักชีวภาพ
0 82,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานเกษตรกรรมกลุม

อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
0 100,000 0

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบผลิตและแปร

รูปเห็ดสูผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
0 0 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานการจักสานหมวก

และสานเสนพลาสติก
0 0 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

เยาวชนตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการสงเสริมหมูบานตนแบบผลิตขาว

อินทรียวิถีภูมิปญญา
0 0 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพองคกร

สตรีตําบลแมเมาะ
399,500 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 50,000 0 %

0 50,000 0 %

40,180 0 0 %

0 0 0 %

49,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 99,900 0 %

0 1,240,000 0 %

0 197,000 -100 %

875,200 0 0 %

โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนดานการบริหารจัดการและการออกแบบ

รานจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ

0 100,000 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 0 0 0

โครงการอบรมเยาวชนดานดนตรี 0 0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศัยก

ภาพผูสูงอายุตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการสรางสํานึกพลเมืองตําบลแมเมาะ 0 0 0

โครงการสานรักสูครอบครัว 0 0 0

โครงการสรางรัก สามัคคี เมืองคนดีที่นาอยู 35,145 0 0

โครงการสรางรักสามัคคีเมื่องคนดีที่นาอยู 0 0 0

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ
0 0 0

โครงการสรางพลเมืองดีในวิธีประชาธิปไตย 0 0 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรมกลุมเย็บ

ปกถักรอย
0 50,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรมเย็บปก

ถักรอย
0 0 0

โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรมกลุม

ดอกไมประดิษฐ
0 50,000 0
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0 0 -21.79 %

0 0 -100 %

2,510,975.31 3,499,835

2,510,975.31 3,499,835

200,520 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

210,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

410,520 0

410,520 0

2,921,495.31 3,499,835

5,169,098.41 5,456,916.42

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 2,995,095 3,232,000 1,980,900

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,689,034.1 5,641,250 4,859,480

รวมเงินอุดหนุน 350,060 0 90,900

รวมงบเงินอุดหนุน 350,060 0 90,900

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว
0 0 20,000

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมเมาะ ตาม

โครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกิด
0 0 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 301,900 0 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 48,160 0 0

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแมเมาะ ตามโครงการ

อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด
0 0 20,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 2,645,035 3,232,000 1,890,000

รวมงบดําเนินงาน 2,645,035 3,232,000 1,890,000

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ชมรมผูสูงอายุตําบลแมเมาะ
0 895,000 700,000

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0 200,000 0
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0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

99,205 0 0 %
โครงการฝกอบรมทักษะการวายน้ําเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมงบบุคลากร 0 480,000 480,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 48,000 48,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 480,000 480,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 432,000 432,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
0 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0

รวมคาใชสอย 0 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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41,811 41,421 0 %

194,203 0 0 %

0 189,659 0 %

0 196,700 0 %

0 81,832 0 %

0 90,395 0 %

0 0 1.35 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 4.9 %

0 0 0 %

โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยา

เสพติด)

0 190,650 200,000

โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 0 0 0

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ฟุตซอล)

เทศบาลตําบลแมเมาะ
140,373 0 0

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เทศบาล

ตําบลแมเมาะ(ฟุตบอล 11 คน)
139,187 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ 0 0 0

โครงการแขงกีฬาพื้นบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 0 148,000 150,000

โครงการฝกอบรมทักษะการวายน้ําแกเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่ตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการอบรมศิลปะมวยไทยใหเด็กและ

เยาวชนและประชาชนตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ฟุตซอล)

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด เทศบาล

ตําบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยา

เสพติด)

0 0 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0
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0 0 24.6 %

0 0 0 %

0 0 0 %

90,395 0 50 %

0 0 0 %

0 0 25 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

425,614 600,007

96,060 122,720 0 %

96,060 122,720

521,674 722,727รวมงบดําเนินงาน 529,506 868,892 900,000

งบลงทุน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 100,000 100,000

รวมคาวัสดุ 0 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 529,506 768,892 800,000

คาวัสดุ

โครงการอบรมศิลปะมวยไทยใหเด็กเยาวชน

และประชาชนตําบลแมเมาะ
0 90,112 0

โครงการอบรมทักษะการวายน้ํา 0 200,000 250,000

และประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ 
92,540 0 0

สงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬา 
23,320 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อ

สุขภาพ
98,590 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ 0 100,000 150,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 40,130 50,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ
35,496 0 0
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34,000 0 0 %

136,000 0 0 %

0 0 0 %

0 11,000 0 %

0 0 0 %

9,500 0 0 %

15,700 0 0 %

4,800 0 0 %

0 199,000 0 %

0 0 0 %

200,000 210,000

0 0 -100 %
โครงการ กอสรางอาคารออกกําลังกายประจํา

หมูบาน บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 500,000 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 32,000 0 0

อุปกรณออกกําลังกายกลางแจง 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จักรยานเอนปน YK-8718 0 0 0

ซิทอัพ SUB-1160 จํานวน 2 ตัว 0 0 0

จักรยานเอนปน YK 0802 A 0 0 0

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 0 0

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติถังกลม 6,500 0 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 16,000 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑเครื่องสูบน้ําสําหรับสระวายน้ํา 0 0 0

โตะประชุม 10-20 ที่นั่ง 0 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
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0 0 -100 %

0 0

200,000 210,000

721,674 932,727

289,138.92 0 0 %

281,640.26 0 0 %

0 286,591 0 %

56,623 0 0 %

0 99,765 0 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิธีทางศาสนาในวัน

สําคัญทางศาสนา
0 0 0

โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

ประจําป 2560
0 0 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิธีทางศาสนาในวัน

สําคัญทางศาสนา
0 0 0

โครงการจัดงานประเพณีการลอยกระทงประจําป 0 0 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 32,000 1,000,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 561,506 2,348,892 1,380,000

โครงการกอสรางสนามเด็กเลน พรอมอุปกรณ

กีฬาและเครื่องออกกําลังกาย บานหวยเปด  

หมูที่ 1

0 500,000 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,000,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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93,206 99,171 0 %

77,597 0 0 %

0 49,932 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 3.62 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิธีทางศาสนาใน

วันสําคัญทางศาสนา และประเพณีทองถิ่น
88,656 0 0

โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญทองถิ่นในเขต

ตําบลแมเมาะ
29,615 0 0

โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น

จากรุนสูรุน
0 0 50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญทองถิ่น 0 50,000 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 0 0 300,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 244,871.26 0 0

โครงการจัดงานประเพณีการลอยกระทงประจําป 280,317.94 0 0

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 0 289,532 300,000

โครงการขวงผญา  ภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน 68,884 0 0

โครงการขวงผญาภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน 0 100,000 100,000

โครงการถายทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น

จากรุนสูรุนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญทองถิ่น 0 0 0

โครงการขวงผญา ภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน 0 0 0
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0 0 0 %

0 0 100 %

798,205.18 535,459

0 0 42.86 %

0 0

798,205.18 535,459

0 0 100 %

0 0

0 0

764,000 431,000 -100 %

0 0 100 %

764,000 431,000

764,000 431,000

รวมเงินอุดหนุน 695,000 100,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 695,000 100,000 80,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 695,000 100,000 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 0 0 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 0 15,000

รวมงบลงทุน 0 0 15,000

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 0 0 15,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0 70,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 712,344.2 609,532 1,250,000

คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 70,000 100,000

รวมคาใชสอย 712,344.2 539,532 1,150,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีทางศาสนา

ในวันสําคัญทางศาสนา
0 100,000 100,000

โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมแมเมาะ 

(ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ)
0 0 300,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 120

1,562,205.18 966,459

0 95,650 0 %

0 0 -100 %

0 98,429 0 %

0 0 -100 %

0 286,454.81 0 %

0 0 -100 %

88,750 0 0 %

0 0 0 %

โครงการจดกจกรรมมหาสงกรานตอาเภอแม

เมาะ "สีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ครั้งที่

 1 ประจําป 2558"

199,500 0 0

โครงการ "สีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ" 

ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ.2561
0 350,000 0

โครงการ”ทองเทียวแผนดินหวิด และสรงน้ํา

พระธาตุอุปคํา
0 0 0

โครงการ "วันดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจําปาแดด"

 ครั้งที่ 11  ประจําป พ.ศ.2561
0 100,000 0

โครงการ "สีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ" 

ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ.2560
0 0 0

โครงการ "ทองเที่ยวแผนดินหวิดและสรงน้ําพระ

ธาตุขอุปคํา" ประจําป พ.ศ.2561
0 100,000 0

โครงการ "วันดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจําปาแดด"

 ครั้งที่ 10 ประจําป พ.ศ.2560
0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "ทองเที่ยวแผนดินหวิดแลสรงน้ําพระ

ธาตุขอุปคํา" ประจําป พ.ศ.2560
0 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,407,344.2 709,532 1,345,000

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
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346,101.88 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

197,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 99,480 100 %

0 0 -100 %

94,601.88 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

726,453.76 580,013.81

726,453.76 580,013.81

726,453.76 580,013.81รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 492,145 1,200,000 550,000

รวมคาใชสอย 492,145 1,200,000 550,000

รวมงบดําเนินงาน 492,145 1,200,000 550,000

โครงการสีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ 0 0 350,000

โครงการวันดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจําปาแดด  

ครั้งที่ 9 ประจําป พ.ศ. 2559
0 0 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตตําบล   แม

เมาะ
192,645 0 0

โครงการปนกับพี่ เที่ยวกับนอง Maemoh 

Touring Bike
0 0 100,000

โครงการปนจักรยานชมแหลงทองเที่ยวตําบลแม

เมาะ
0 150,000 0

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ ประจําป 

2559
0 0 0

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ ประจําป 

2560
0 500,000 0

โครงการทองเที่ยวแผนดินหวิด และสรงน้ําพระ

ธาตุขอุปคํา
0 0 100,000

โครงการเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ ประจําป 

2558
100,000 0 0

เมาะ "สีสันลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ ครั้งที่

 2 ประจําป 2559"
0 0 0
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3,010,332.94 2,479,199.81

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 101 %

0 0 -100 %

0 1,100,000 0 %

0 0 100 %
โครงการกอสรางเวทีพรอมหองเก็บของ   บาน

หวยเปด  หมูที่  1
0 0 1,200,000

โครงการกอสรางโรงเรือนเกษตรชุมชน บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9
0 300,000 0

โครงการกอสรางลานออกกําลังกาย พรอม

หลังคาคลุม บานเมาะหลวง หมู 8
0 0 0

โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8
0 0 940,000

โครงการกอสรางรั่วรอบอาคารอเนกประสงค 

(ฝงเมาะหลวง)  บานเมาะหลวง  หมูที่ 8
500,00000

โครงการกอสรางตอเติมที่ออกกําลังกายในรม

อาคารผูสูงอายุประจําหมูบาน บานนาแขม

พัฒนา  หมูที่ 11

0 0 1,000,000

โครงการกอสรางตั้งศาลพระภูมิศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 50,000

อาคารตาง ๆ

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,460,995.2 4,258,424 3,275,000
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0 612,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

2,956,121.96 0 0 %

0 2,200,000 0 %

0 0 -100 %

0 3,890,000 0 %

0 0 100 %

13,900 0 0 %

0 0 -100 %
โครงการซอมแซมและตอเติมอาคารวิสาหกิจ

ชุมชน บานเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 400,000 0

โครงการจัดทําปายตัวอักษรอาคารเรียน 0 0 0

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 1,500,000

โครงการกอสรางอาคารโรงน้ําดื่มชุมชน พรอม

ติดตั้งระบบกรองน้ํา บานเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 200,000 0

โครงการกอสรางอาคารผูสูงอายุประจําหมูบาน

บานใหมมงคล หมูที่ 10
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารงานรักษาความสะอาด

และสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
0 0 0

โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ ฌาปนสถาน 

บานปงชัย หมูที่ 5
0 1,700,000 0

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บริเวณ

อาคารซอย.1  บานใหมนาแขม  หมูที่ 7
0 0 600,000

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานหนาศาลา

อเนกประสงค บานทุงกลวย หมูที่ 8
0 0 1,200,000

โครงการกอสรางหลงคาคลุมลานอเนกประสงค

(หนาวัดนาแขม) บานนาแขมพัฒนา

หมที่ 11

0 3,000,000 0

โครงการกอสรางศาลาพักรอรถหนาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ
0 0 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 525,000 0 %

0 0 100 %

0 249,500 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

โครงการปรบปรุงอาคารและปรบปรุงภูมทศน

อาคารศูนยเด็กเล็กบานเมาะหลวง (หลังเกา) 

หมที่ 8

0 450,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (หนา

บานสมหวัง) บานเมาะหลวง หมูที่ 8
0 700,000 0

โครงการปรบปรุงสานกงานคณะกรรมการ

หมูบาน บริเวณศาลาประชาคม บานใหมมงคล 

 หมที่ 10

0 0 950,000

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารที่เก็บของ

(หนาบาน  สมหวัง) บานเมาะหลวง  หมูที่ 8
0 0 900,000

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการปรบปรุงและกอสรางอาคารสานกงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

0 0 0

โครงการปรบปรุงตอเตมอาคารอเนกประสงค

และหองชมรม  ผูสูงอายุบาน

บานหวยคิง  หมที่ 6

0 0 300,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ
0 0 200,000

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารผูสูงอายุ  บาน

แมเมาะสถานี  หมูที่ 4
0 0 500,000

โครงการตอเติมอาคารโรงปุยฮิวมัส บานเมาะ

หลวง หมู 8
0 1,450,000 0

โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุประจําหมูบาน 

พรอมหองน้ํา(ตอยอด) บานใหมมงคล หมูที่ 10
0 2,200,000 0
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 379,500 0 %

0 765,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

99,700 0 0 %

90,700 0 0 %

0 0 0 %

0 6,980,000 0 %

0 0 -100 %

โครงการกอสรางศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

(บานเมาะหลวง หมูที่ 8)
0 0 0

โครงการกอสรางหลังคาคลุม(หนาศาลา

อเนกประสงค) บานมอน หมูที่ 8
0 2,842,000 0

โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธเทศบาล

ตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการกอสรางศูนยจักรกลเทศบาลตําบลแม

เมาะ หมูที่ 11
850,000 0 0

โครงการกอสรางซุมและศาลาราย พรอมปรับ

ภูมิทัศน  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ
0 0 9,500,000

โครงการกอสรางปายนิทรรศการแสดงผลงาน

หนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการรื้อถอนและกอสรางอาคาร ศสมช.

บานหางฮุง หมูที่ 3
0 3,000,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรัปบรุงอาคาร ศสมช. บานเมาะสถานี

  หมูที่ 4
0 0 0

โครงการปรัปบรุงอาคารอเนกประสงคผูสูงอายุ

บานหวยรากไม  หมูที่ 2
0 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9
0 1,350,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค บาน

เมาะสถานี หมูที่ 4
0 0 500,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 126

102,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 449,000 0 %

0 0 -100 %

0 379,500 0 %

0 0 -100 %

0 1,300,000 0 %

0 714,000 0 %

0 0 100 %
โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังพรอม

ปรับปรุงฝายน้ําลนเดิมบานหางฮุง หมูที่ 3
0 0 1,500,000

โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง (สะพาน

หางฮุง) บานหางฮุง หมูที่ 3
0 0 0

โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง บานนาย

ประเสร็ฐ มาสืบ  บานปงชัย หมูที่ 5
0 0 0

โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยแมเมาะ 

บานหางฮุง หมูที่ 3
0 0 0

โครงการกอสรางพนังกันดินบานคุณพรทิพา  

เครือสาย บานเมาะสถานี หมูที่ 4
0 496,700 0

โครงการกอสรางปายฌาปนสถานเทศบาล

ตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11
0 100,000 0

โครงการ ตดตงราวกนตก (การดเรล) รอบ

สนามกีฬาและศูนยเครื่องจักรกลเทศบาลตําบล

แมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมที่ 11

0 0 0

โครงการเทลานคอนกรีต ตลาด SML บานใหม

นาแขม หมูที่ 7
0 472,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบจายน้ําอาคารสํานักงาน

กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลแมเมาะ
0 0 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานหวยคิง     

หมูที่ 6
0 471,000 0
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0 112,700 0 %

0 0 -100 %

0 2,500,000 0 %

0 1,060,000 0 %

0 3,530,000 0 %

0 2,910,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 492,000 0 %

0 0 100 %

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

หนาวัดเวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการเทลานอเนกประสงคศาลา

อเนกประสงค  บานมอน หมูที่ 8
0 0 160,000

โครงการดาดลําเหมืองคลองสงน้ําหวยแมปง 

บานปงชัย หมูที่ 5
0 0 650,000

โครงการถมดินบดอัดแนนพรอมระบบระบาย

น้ําภายใน  โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ
0 0 1,600,000

โครงการกอสรางหลงคาคลุมลาน

อเนกประสงคศาลหลักเมืองแมเมาะ (บานเมาะ

หลวง หมที่ 8)

0 0 0

โครงการขยายระบบเสียงตามสาย บานหวยคิง 

หมูที่ 6
0 0 300,000

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานฌาปนสถาน

บานเมาะหลวง หมูที่ 8
0 0 0

โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค

 ซอย 1 (ลานหนาเวที) บานใหมนาแขม หมูที่ 7
0 0 0

โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

วัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ บานเมาะหลวง หมู 8
0 3,400,000 0

โครงการกอสรางและปรบปรุงหอถงสูงเพอ

การเกษตร พรอมระบบประปา บานนาเขม

พัฒนา หมที่ 11

0 0 0

โครงการกอสรางลานอเนกประสงคฌาปน

สถานประจําหมูบานบานหางฮุง หมูที่ 3
0 0 0
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0 2,590,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,013,887.77 0 %

0 0 100 %

3,262,421.96 33,752,087.77

3,262,421.96 33,752,087.77

3,262,421.96 33,752,087.77

3,262,421.96 33,752,087.77

แผนงานการเกษตร

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 850,000 23,691,700 25,350,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 850,000 23,691,700 25,350,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 850,000 23,691,700 25,350,000

รวมงบลงทุน 850,000 23,691,700 25,350,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรบภูมทศนโดยการเทลาน ค.ส.ล. 

ขางสระน้ํา หลังวัดบานเมาะหลวง 

หมที่  8

0 0 350,000

โครงการปรับปรุงและติดตั้งรั้วตาขายลอมรอบ

สนามฟุตซอลบานหวยรากไม หมูที่ 2
0 0 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน

หมูบาน  บานปงชัย   หมูที่ 5
0 0 250,000

โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําเพิ่มแรงดัน

พลังงานไฟฟาเขาที่ทํากิน บานหวยคิง หมูที่ 6
0 1,000,000 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน

หมูบาน  บานนาแขมพัฒนา   หมูที่ 11
0 0 500,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน    

บานเมาะหลวง  หมูที่ 8
0 0 200,000

โครงการปรับปรุงฌาปนสถานบานมอน - ทุง

กลวย  หมูที่ 8
0 0 0

โครงการปรับปรุงฝายบานพี่โพด และบานนาย

ทอน บานปงชัย หมูที่ 5
0 160,000 0
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0 0 0 %

0 100,000 100 %

148,490 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

148,490 100,000

คาวัสดุ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรตาม

แนวพระราชดําริฯ
0 0 30,000

รวมคาใชสอย 1,363,117 0 180,000

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแม

เมาะ
977,132 0 0

วิสาหกิจชุมชนผลิต  ปุยหมักปุยอินทรียฮิวมัส

ลานปตําบลแมเมาะ
149,985 0 0

โครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีตาม

รอยพอ
0 0 50,000

โครงการสงเสริมงานแสดงมหกรรมสินคาชุมชน 87,200 0 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ
0 0 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมดําเนินงานของศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแมเมาะ
0 0 0

ศูนยถายทอด   เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแม

เมาะ
148,800 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

งานสงเสริมการเกษตร
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0 0 0 %

0 0

148,490 100,000

148,490 100,000

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

100,000 0 0 %

0 0 100 %

0 100,000 0 %

100,000 100,000

100,000 100,000รวมงบดําเนินงาน 149,690 50,000 100,000

งบลงทุน

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายปา

ชุมชนตําบลแมเมาะ
0 0 0

รวมคาใชสอย 149,690 50,000 100,000

โครงการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 0 0 50,000

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
50,000 0 0

โครงการพิทักษและอนุรักษปาตนน้ํา 0 0 0

โครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 50,000

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา 0 50,000 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตามแนวพระราชดําริ ดานการอนุรักษ

ปาและน้ํา โดยชุมชนจิตอาสา
99,690 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานสงเสริมการเกษตร 1,460,327 0 180,000

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวมคาวัสดุ 97,210 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,460,327 0 180,000

วัสดุการเกษตร 97,210 0 0
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558,800 0 0 %

70,000 0 0 %

172,981.91 0 0 %

0 0 0 %

801,781.91 0

801,781.91 0

901,781.91 100,000

1,050,271.91 200,000

850,703 876,899 1.7 %

0 18,183,500 2.8 %

0 5,203,200 -0.63 %

217,500 228,000 0 %

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 5,535,000 5,500,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 202,500 300,000 300,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 802,842 962,904 979,236

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 21,400,000 22,000,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 904,690 50,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 2,365,017 50,000 280,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 755,000 0 0

รวมงบลงทุน 755,000 0 0

โครงการขุดลอกพรอมขยายสระกักเก็บน้ํา บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9
0 0 0

โครงการปองกนแกไขปญหานาทวมขงในชุมชน

และปญหาอุทกภัยน้ําทวมตามนโยบาย บานปง

ชัย หมที่ 5

755,000 0 0

โครงการ กอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลน

หวยคิง (บริเวณหนารานอาคารครัวเงาไม) บาน
0 0 0

โครงการขุดลอกดินหนาฝายแมปงตอนลาง  

บานปงชัย หมูที่ 5
0 0 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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226,453 76,422.5 -14.03 %

2,248,834.14 2,060,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

52,890 34,680 66.67 %

2,986,010 2,940,000 0 %

55,572 64,428.8 -48.49 %

292,129.95 351,120 0 %

6,930,092.09 30,018,250.3

6,930,092.09 30,018,250.3

6,930,092.09 30,018,250.3

6,930,092.09 30,018,250.3

164,599,235.5 180,175,448.97

รวมแผนงานงบกลาง 6,542,101.3 36,749,613.8 36,927,660

รวมทุกแผนงาน 162,053,781.18 204,000,000 205,000,000

รวมงบกลาง 6,542,101.3 36,749,613.8 36,927,660

รวมงบกลาง 6,542,101.3 36,749,613.8 36,927,660

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0

รวมงบกลาง 6,542,101.3 36,749,614 36,927,660

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)
2,881,960 2,724,000 2,879,996

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 46,310 108,713 56,000

ทุนการศึกษาสําหรับครูผูดูแลเด็ก 0 0 60,000

เงินชวยพิเศษ 105,300 30,000 50,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมเมาะ 0 0 1,400,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที่
0 0 500,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 250,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 246,718

สํารองจาย 255,109.3 3,147,253 2,705,710

รายจายตามขอผูกพัน 2,248,080 2,541,744 0
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ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

อําเภอ แมเมาะจังหวัดลําปาง 
        

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 205,000,000 บาทจายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษจัีดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบรหิารท่ัวไป(00111) รวม 29,081,340 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 12,818,540 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายการเมอืง) (521000) รวม 4,476,920 บาท  

   เงินเดอืนนายก/รองนายก (210100) จํานวน 1,133,280 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนของผูบริหาร ไดแก  นายกเทศมนตรี

ตําบล และรองนายกเทศมนตรี เปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดอืน 

เงนิตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  

รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ 

สภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสอืสั่งการ 

ที่เก่ียวของทุกฉบับ (สํานักปลดัฯ) 

       

   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 

(210200) 

จํานวน 270,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหารไดแก 

 นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงนิเดือน เงนิตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอยางอืน่

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  

รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และหนงัสอืสั่งการที่เก่ียวของ

ทุกฉบับ  (สํานักปลัดฯ) 
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   เงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก (210300) จํานวน 270,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนพเิศษของผูบริหาร ไดแก 

นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงนิเดือน เงนิตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอยางอืน่

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  

รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภาที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ 

สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557และหนังสอืสั่งการที่

เก่ียวของทุกฉบับ  (สํานักปลดัฯ) 

       

   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี

นายกองคการบริหารสวนตําบล (210400) 

จํานวน 324,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดอืน เงนิตอบ

แทน และผลประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของนายกเทศมนตรี 

 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา  

สมาชิกสภา เลขานุการสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

และการจาย  คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557 และหนงัสอืสั่งการที่เก่ียวของ 

ทุกฉบับ  (สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(210600) 

จํานวน 2,429,640 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เงนิคา 

ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  เงนิคาตอบแทนสมาชิก

สภาเทศบาล เปนไปตามตามหลักเกณฑ ที่กําหนดไวใน

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิเดอืน เงนิตอบแทน 

และประโยชน ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก

สภา เลขานุการสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย

คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

และหนงัสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ  (สํานักปลัดฯ)  
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   เงินคาตอบแทนอื่น (210700) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืคาศกึษาบุตรและเงนิชวยเหลอื 

คารักษาพยาบาล ของนายกเทศมนตรีตาํบลแมเมาะ ซึ่ง 

มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบและหนังสอื สั่งการที่เก่ียวของ 

ทุกฉบับ(สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 8,341,620 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 5,071,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตราที ่ก.ท. กําหนด 

 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล  ตามแผนอัตรากําลงั 3 ป (พ.ศ. 2561-

2563) (สํานักปลดัฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 265,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ไดแก 

 ปลัดเทศบาล,รองปลดัเทศบาล,หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 และพนักงานเทศบาล  เปนเงนิคาวชิาชีพเฉพาะ (วช.) 

ดานนติกิาร และเปนเงนิเพิ่มสาํหรับตําแหนงทีม่เีหตุพเิศษ 

 ตําแหนงนติกิร (พ.ต.ก.) และคาตอบแทนพเิศษของ

ขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงนิเดอืนหรอื

คาจาง ถึงขัน้สงูสดุของอันดับและเงนิเพิม่การครองชีพ 

ช่ัวคราวพนักงานเทศบาล และเงนิคาตอบแทนนอกเหนอื 

จากเงนิเดอืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิ

คาตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน  (สํานักปลัดฯ) 
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   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 187,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาล 

ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินและตาํแหนงประเภท

อํานวยการทองถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามแผนอัตรากําลงั 3 ป 

 (พ.ศ. 2561-2563)  (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาจางลูกจางประจํา (220500) จํานวน 308,040 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางประจาํใหแกลูกจางประจํา  พรอม 

เงนิปรับปรุงคาจางประจาํป ตามบัญชีกําหนดตําแหนง 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตาม 

แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)  (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 2,339,640 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน

จางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (พ.ศ. 2561-2563)  (สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 170,340 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตางๆ  

ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด

ลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลของเทศบาล (สํานกัปลัดฯ) 
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  งบดําเนินงาน (530000) รวม 15,840,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 4,980,000 บาท  

   คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (310100) 

จํานวน 4,510,000 บาท  

        เพื่อจายเปน 

(1) คาปวยการ/คาตอบแทนคณะผูบรหิารและสมาชกิ

สภาฯ ตั้งไว 10,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาปวยการ หรอืคาตอบแทน คณะผูบริหารและ

สมาชิกสภา ที่เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และ

คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ไดรับการแตงตัง้เพือ่ปฏบิัตงิานของ 

เทศบาลตาํบลแมเมาะ (สํานักปลัดฯ) 
 

(2) คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตั้งไว  150,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลหรอืคณะกรรมการ 

ที่ไดรับการแตงตัง้เพื่อปฏบิตังิานราชการของเทศบาล ตาม

ระเบยีบหรอืที่มกีฎหมายอืน่กําหนด ตลอดจนผูมาชวยปฏบิตัิ

ราชการจากหนวยงานอืน่ตามที่เทศบาลรองขอ เงนิทําขวญั

กรณฝีาอันตรายเปนคร้ัง และคาตอบแทน อปพร. 

คณะกรรมการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจางตามหนังสอืกระทรวง 

การคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที ่19 

 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบกิจายคาตอบแทน

บุคคลหรอืคณะกรรรมการ  และตามระเบยีบหนังสอืสั่งการ

ที่เก่ียวของทุกฉบับ (สํานักปลดัฯ) 
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        (3)  เงนิคาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน  

ตั้งไว 150,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสรรหาคัดเลอืกหรอืสอบ

คัดเลอืกพนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจาง ลูกจาง และ 

เงนิรางวลัหรอืคาตอบแทนคณะกรรมการและเจาหนาที่

สอบแขงขันหรอืสอบคัดเลอืกพนักงานและคาใชจายอืน่ ๆ  

ที่เก่ียวของ โดยปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายการคัดเลอืกพนกังานและลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 

 24 มถุินายน 2558 และตามระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่

เก่ียวของทุกฉบับ (สํานักปลดัฯ) 
 

(4) เงนิประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพีเิศษ   

ตั้งไว 4,200,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปรับปรุงประสทิธภิาพของงาน

ราชการเพื่อกําหนดผลประโยชนตอบแทนเปนกรณี

พเิศษ (โบนัส) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

กําหนดเงนิประโยชนตอบแทนแทนอื่นเปนกรณพีเิศษอันมี

ลักษณะเปนเงนิรางวัลประจําปแกพนักงานเทศบาล 

 พนักงานจาง และลูกจางประจํา ใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ประกอบกับตาม

หนังสอืสาํนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ดวนทีสุ่ด 

 ที่ มท 0809.3/380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ 2558 

 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนด

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวธิกีาร

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพีเิศษอันมีลักษณะ

เปนเงนิรางวลัประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง 

 และพนักงานจางของ อปท. พ.ศ. 2558 และตามระเบยีบ

หนังสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ (สํานักปลัดฯ) 
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   คาเบี้ยประชุม (310200) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหกบัคณะกรรมการสภาเทศบาล 

ในการประชุม ท่ีมมีตแิตงตัง้ใหปฏบัิตหินาท่ีเกี่ยวกับกจิการงาน

ของสภาเทศบาล และผูมสีทิธเิบิกไดตามระเบียบ ฯ ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินเดอืน เงินตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอืน่อยางอื่น

ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 

รองประธานสภา สมาชกิสภา เลขานุการสภา ท่ีปรกึษา  

ท่ีปรกึษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบ้ียประชุมกรรมการ

เทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557และตามระเบียบหนังสอืสั่งการ

ท่ีเกี่ยวของทุกฉบับ  (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ

ตาง ๆ ใหแกพนกังานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนกังาน

จาง ท่ีมาปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ  หรอืในวันหยุด 

ราชการท่ีไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบัิตงิานของเทศบาล

ซ่ึงเปนงานท่ีเรงดวนนอกเวลาราชการหรอืงานท่ีไมอาจทําใน

เวลาราชการได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกเงินตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด ฯ) 

       

   คาเชาบาน (310400) จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซ้ือบานของพนักงานเทศบาลตามสทิธท่ีิ

เบิกไดซ่ึงไดรับสทิธิ์เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 แกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และตามระเบียบ

หนังสอืสั่งการท่ีเกี่ยวของทุกฉบับ(สํานักปลัด) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปน  คาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา ท่ีมสีทิธเิบิกไดตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809/ว 1013  ลงวันท่ี 

 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับ

การศกึษาบุตร(สํานักปลัดฯ) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 5,730,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100) จํานวน 600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคา คาเย็บหนังสอื เขาปกหนังสอื คาโฆษณา 

 และเผยแพร  คาตดิตัง้โทรศพัท  คาธรรมเนยีม 

 และคาลงทะเบยีนตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสอื 

หรอืเขาปกหนงัสอื คาซักฟอก คากําจัดสิง่ปฏกูิล คาระวาง

บรรทุก คาเชาทรัพยสนิ  คาธรรมเนยีมตางๆ คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคํา

พพิากษา คาจางเหมาบริการในการดําเนนิงานตาง ๆ  

ของเทศบาล ซึ่งมใิชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเตมิ

ครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง เชนคาจาง

เหมาจัดทาํวารสารประชาสมัพันธการดาํเนนิงานของ

เทศบาล  คาจางถายเอกสาร ฯลฯ  ตลอดจนคาจางเหมา

อื่นๆที่เปนกิจการในอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9  ธันวาคม   2559 เรื่อง

หลักเกณฑการเบกิจายเงนิคาจางเหมาบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัดฯ) 

       

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร (320300) จํานวน 260,000 บาท  

        เพื่อจายเปน 

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคล/คณะบคุคล   

ตั้งไว  200,000 บาท   

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล

เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญหรอื

ของที่ระลกึคาพมิพเอกสาร  คาใชจายเก่ียวเนือ่งในการเลี้ยง

รับรองทัง้คาบริการ ฯลฯ  ซึ่งจําเปน 

ตองจายที่เก่ียวกับการรับรอง การตอนรับหรอืคณะบุคคล

ที่มานเิทศตรวจงาน หรอืหรอืเยี่ยมชมหรอืทัศนศกึษาดงูาน 

 หรอืเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรอืคณะ

บุคคล เปนไปตามหนังสอืกระทรวง มหาดไทยทีม่ท 

 0808.4/ว2381 ลงวันที2่8 กรกฎาคม 2548 (สํานักปลดัฯ) 
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     (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตาง ๆ  

ตั้งไว 60,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองประชุมสภาทองถ่ิน  ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะอนุกรรมการที่ไดรับ

แตงตัง้ตามกฎหมาย หรอืตามระเบยีบ หรอืหนังสอืสัง่

การ ฯลฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง  และคาใชจายที่

เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทัง้คาบริการ ฯลฯ  ซึ่งจําเปน 

ตองจายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งนี้ 

ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่ง

เขารวมประชุม เปนไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 (สํานักปลัดฯ) 

    

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสยีหายหรอืคาสนิไหมทดแทนใหแก

ผูเสยีหายกรณเีกิดอุบัตเิหตุกับเทศบาลตาํบลแมเมาะ และ

กรณบีุคลากรของเทศบาลตําบลแมเมาะ กอใหเกิดความ

เสยีหายแกผูอื่น  (สํานักปลัด ฯ) 

       

    คาใชจายในการจัดงานตางๆ จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดังานตาง ๆ เชน  งานรัฐพธิ ี

และโครงการตามนโยบายของผูบริหาร  ซึ่งอยูภายใตอํานาจ

หนาที่ของเทศบาล เพื่อจายเปนคาดอกไม  ธูปเทยีน พวง

มาลา เครื่องสักการะ คาใชจายในการจางเหมาจดัมหรสพ 

ตาง ๆ จางเหมาจดัสถานที ่คาจางเหมาพาหนะ และอืน่ๆ 

ที่จําเปนในการ จัดงานโครงการตาง ๆ  โดยเบกิจายตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจาย 

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2559 และตามระเบยีบหนังสอืสั่งการเก่ียวของทุก

ฉบับ (สํานักปลัดฯ) 
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    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจักร

และนอกอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา  

ที่พัก คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบยีนใน 

การเขารับการฝกอบรม หรอืเขารวมประชุมสัมมนาและ

คาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการไปอบรม ประชุม 

หรอื สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง ประจํา และพนักงานจาง และอาสาสมคัร

ตาง ๆ ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบของทางราชการกําหนด 

โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 

(สํานักปลดั) 

       

    คาเบี้ยเลี้ยงพยานและผูตองหาคาธรรมเนียมศาลฯลฯ จํานวน 20,000 บาท  

        คาเบี้ยเลี้ยงพยานและผูตองหา คาธรรมเนยีมศาล หรอื

คาใชจายที่ดาํเนนิการทางคดคีวาม  คาของขวัญ ของ

รางวัล หรอืเงนิรางวลัในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ม ี

ความจําเปน  และความเหมาะสม คาพวงมาลยั  ชอดอกไม 

 กระเชาดอกไมและพวงมาลา  สําหรับพธิกีารวันสาํคัญ

ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ําเปน คาชดใชความเสยีหาย 

 หรอืคาสนิไหมทดแทน เงนิชวยเหลอืพนักงานหรอืลูกจาง 

ประจําที่ตองหาคดอีาญา คาอากรแสตมป (สํานักปลดัฯ) 

       

    โครงการจัดการเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินและ

ผูบรหิารทองถ่ิน 

จํานวน 1,500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลอืกตัง้ของเทศบาลตาํบล

แมเมาะ ตามที่คณะกรรมการการเลอืกตัง้กําหนด(กรณคีรบ

วาระ ยุบสภา กรณแีทนตําแหนงวาง และกรณี

คณะกรรมการการเลอืกตัง้สัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ และกรณี

อื่น ๆ อกีทัง้ใหความรวมมอืในการประชาสัมพันธ การ

รณรงค หรอืการใหขอมูลขาวสารประชาชนทราบถึงสทิธ ิ

และหนาที่และการมสีวนรวมทางการเมอืง  ในการเลอืกตัง้

สภาผูแทนราษฏรหรอืสมาชิกวฒุสิภา โดยจายเปนคาจัด 
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     ประชุม คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดืม่ คาพาหนะอุปกรณตาง ๆ ที่ จําเปน เปนไป

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028  

ลงวันที ่ 6 มถุินายน  2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจดัทาํ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามระเบยีบหนังสอืสั่งการ

เก่ียวของทุกฉบับ  รายละเอยีดตามโครงการเลขที ่

001/2562เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (2561–2564) 

หนา 187ลําดับที ่ 4  (สํานักปลัดฯ) 

    

    โครงการจัดกจิกรรมอันเกี่ยวเน่ืองสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการจัดกิจกรรม 

อันเก่ียวเนื่องสถาบนัพระมหากษัตริยซึ่งเปนสถาบนัของชาติ

อันเปนศนูยรวมแหงความเปนชาตแิละความสามัคคีของคน

ในชาตสิงเสริมสนับสนนุการสรางความปรองดองสมานฉันท

ของคนในชาต ิและสงเสริมใหประชาชนไดมสีวนรวมใน

กิจกรรม โครงการเฉลมิพระเกียรต ิโดยมคีาใชจาย

ประกอบดวย  คาตอบแทน คาวทิยากร คาวัสดอุุปกรณ   

คาปาย คาพาหนะ คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาอาหาร

คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นฯลฯ โดย

จําเปนและประหยดั  โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงานการ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 รายละเอยีดตาม

โครงการเลขที่ 002/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

 (2561–2564)  หนา  188  ลําดับที ่5  (สํานักปลดัฯ) 
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    โครงการตามนโยบายของรัฐ จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการตามนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล และ(คสช.) เชน กิจกรรมรักน้ํา รัก

ปา รักษาแผนดนิ ฯลฯ โดยมคีาใชจายประกอบดวย

คาตอบแทน คาวทิยากร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะ 

 คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ

ตางๆ และคาใชจายอื่น ฯลฯ โดยจําเปนและประหยดั โดย

เบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิจาย

คาใชจายในการจัดงานฯ  พ.ศ. 2559 และหนงัสอืกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว

2726 ลงวนัที ่4 ธันวาคม 2560 และตามระเบยีบหนังสอื 

สั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ  รายละเอยีดตามโครงการ

เลขที่  059/2562 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (2561–2564) 

 หนา  189  ลําดับที ่7 (สํานักปลัดฯ) 

       

    โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการเทศบาลพบ

ประชาชนท่ีใหบรกิารประชาชน และใกลชดิกับประชาชนโดย

ออกหนวยเคลื่อนที่ตามหมูบานตางๆ ไดรับบรกิารข้ันพื้นฐาน

อยางท่ัวถงึและรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ ท่ีถูกตอง 

 พรอมทัง้รับเรื่องรองทุกข ใหคําแนะนําและไดรับทราบปญหา

ท่ีเกดิข้ึนจากสภาพแทจรงิของหมูบาน โดยมคีาใชจายเปน

คาตอบแทนแกผูท่ีไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบัิตงิานของ

เทศบาล คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย คาน้ําดื่ม คาจางเหมา 

บรกิารตาง ๆ คาจัดสถานท่ี  คาดอกไม คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ โดย

จําเปนและประหยัด  ตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)  โดยเบิกจายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกฬีาและการสงนักกฬีาเขารวมการ 

แขงขันกฬีาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 

 รายละเอยีดตามโครงการเลขท่ี 003/2562เปนไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ป  (2561–2564) หนา 187 ลําดับท่ี  3  

(สํานักปลัดฯ) 
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    โครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานท่ี

อาจเกดิผลประโยชนทับซอน 

จํานวน 80,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการบริหารความ

เสี่ยงเก่ียวกับการปฏบิตังิานทีอ่าจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวทิยากร  

คาวัสดุอุปกรณ คาปาย  คาพาหนะ คาจางเหมาบริการ

ตาง ๆ คาเชาที่พัก คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร

วาง  และเครื่องดื่ม และคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ โดยจําเปน 

และประหยัด โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และตามระเบยีบ

หนังสอืสัง่การเก่ียวของทุกฉบับ รายละเอยีดตามโครงการ

เลขที่  004/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (2561–2564)  เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 95   ลําดบัที่  8 (สํานักปลดัฯ) 

       

    โครงการบริหารศูนยปฏบิัตกิารรวมในการชวยเหลอื

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการบริหารศนูย

ปฏบิัตกิารรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภออําเภอแมเมาะ  จังหวัด

ลําปาง  โดยมคีาใชจายเปนคาวัสด ุ คาวัสดอุุปกรณในศนูย 

คาสาธารณปูโภคและคาจางเหมาบริการในการดูแลศนูย 

 ฯลฯ  โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอืประชาชนตามอาํนาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 รายละเอยีด

ตามโครงการเลขที ่ 005/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 96 ลําดับที่  9 

(สํานักปลดัฯ) 
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    โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การปฏบิัตงิานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล 

แมเมาะ 

จํานวน 600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิงานโครงการฝกอบรม

และศกึษาดูงาน เพื่อพัฒนาศกัยภาพการปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสังกัดเทศบาลตาํบลแมเมาะ โดยมคีาใชจาย

ประกอบดวย คาตอบแทน วทิยากร คาวัสดุอุปกรณ  

คาปาย  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวาง 

และเครื่องดืม่ และคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ โดยจาํเปนและ

ประหยัด  โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรม  ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  รายละเอยีด

คามโครงการเลขที ่  060/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนา 

สี่ป  (2561–2564)  หนา 189  ลําดับที ่ 8  (สํานักปลดั) 

       

    โครงการพัฒนาความรูเพิ่มศักยภาพการมสีวนรวม

เกี่ยวกับการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพ

การมสีวนรวมเก่ียวกับการเมอืงการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยใหแก ประชาชนและ เยาวชน ในพื้นที่ตาํบล 

แมเมาะ โดยมคีาใชจายประกอบไปดวย คาตอบแทน

วทิยากร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย  คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดืม่ และคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ โดยจาํเปนและ

ประหยัด ตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16(15) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และตามระเบยีบ

หนังสอืสัง่การเก่ียวของทุกฉบับ รายละเอยีดตามโครงการ

เลขที่  006/2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(2561–2564)  เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลงฉบับที ่1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 90  ลําดบัที่ 1 (สํานักปลัดฯ) 
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    โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาดําเนนิการจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยมี

คาใชจายประกอบคาทําบญุเลี้ยงพระ  คากิจกรรมตาง ๆ  

คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที ่ คาปาย คาจางเหมาบริการ

ตาง ๆ  และคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ โดยจาํเปนและประหยัด 

 โดยเบกิจายตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การเบกิจายคาใชจายในการจดังาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559  รายละเอยีดตามโครงการ

เลขที่ 007/2562   ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (2561–2564) 

  หนา 186  ลําดับที ่ 2 (สํานกัปลัดฯ) 

       

    โครงการเสรมิสรางเครอืขายตอตานการทุจรติ จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการเสริมสราง

เครอืขายตอตานการทุจริต ใหแกผูนําชุมชนและประชาชน

ทั่วไป เพื่อสรางจติสํานกึและการมสีวนรวมในการตอตาน

การทุจริต และเสริมสรางสรางเครอืขายตอตานการทุจริต 

โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวทิยากร  คาวัสดุ

อุปกรณ คาปาย คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดืม่ และคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ  

โดยจาํเปนและประหยัด โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  รายละเอยีด

ตามโครงการเลขที ่008 /2562 ปรากฏตามตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ินสี่ป (2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา  91  ลําดบัที่ 2  (สํานักปลดัฯ) 
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    โครงการใหความรูเรื่องบทบาทหนาท่ีของผูบรหิาร

ทองถ่ินและสมาชกิสภาทองถ่ินเทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการใหความรู

เก่ียวกับอํานาจหนาที่และบทบาทของผูบริหารทองถ่ินและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ

อุปกรณ  คาปาย คาดอกไม คาอาหาร คาอาหารวาง   

และเครื่องดืม่ และคาใชจายอืน่ๆ ฯลฯ โดยจําเปนและ

ประหยัด โดยเบกิจายตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 รายละเอยีดตาม

โครงการเลขที่  009/2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(2561 – 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 97  ลําดับที่  10  (สํานักปลัดฯ) 

       

    โครงการอบรมกฎหมายในชวีติประจําวันแกประชาชน

ท่ัวไป 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในดาํเนนิงานตามโครงการอบรม

กฎหมายในชีวติประจําวันแกประชาชนทั่วไป เชนคาใชจาย

เก่ียวกับการใชสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปดและปด

การฝกอบรม คาวัสดุเครื่องเขยีนและอุปกรณถายเอกสาร 

คาพมิพเอกสารและสัง่พมิพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ

ฝกอบรม คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วทิยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม 

 ตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (9)และ (15) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  รายละเอยีด

ตามโครงการเลขที ่ 010 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 92 ลําดับที ่3  (สํานักปลัดฯ) 
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   คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 1,300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิ ครุภัณฑ 

เชน รถยนตรถจักรยานยนต เครื่องคอมพวิเตอร เครื่อง 

ปรับอากาศฯลฯ รวมถึงที่ดนิและสิง่กอสรางเชน อาคาร

สํานักงาน หองทํางาน หองประชุม ร้ัว ถนนและบรรดา

สิ่งกอสรางอืน่ๆ ที่ชํารุดเสยีหายตามสภาพอายุการใช

งาน จําเปนตองบาํรุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกต ิหรอืจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมใิห 

เกิดความเสยีหายหรอืทรุดโทรมกวาเดมิ (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาวัสดุ (533000) รวม 2,380,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 1,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดสุํานักงาน กระดาษ หนังสอื 

 กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ  ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ  ตามหนงัสอื

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248   

ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ  พจิารณา

สิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดฯ) 

       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุไฟฟาเชนฟวส เทปพันสายไฟ 

 สายไฟฟา ปลั๊กไฟ   สวติซไฟ หลอดไฟฟา ฯลฯ  ที่จําเปน 

ตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 ตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 

/ว1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักปลดัฯ) 
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   วัสดุงานบานงานครัว (320300) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนวสัดงุานบานงานครัว ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานใน  กิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักปลดัฯ) 

       

   วัสดุกอสราง (330600) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุกอสรางเชน ไม คอน  จอบ เสยีม 

 ฯลฯ  ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานในกิจการของ

เทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (สํานักปลัดฯ) 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 350,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง เชน ไขควง 

 ประแจ แมแลง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ที่จําเปนตองใช

ในการปฏบิตังิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน  2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักปลดัฯ)  

       

   วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกอร 

 ปุย  อาหารสัตว ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานใน

กิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามหนงัสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่

  27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของ 

ที่จัดเปนวัสดุครุภัณฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ (สํานักปลดัฯ)   
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตัง้

กลอง กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน ส ีฯลฯ ที่จําเปนตองใช

ในการปฏบิตังิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0808.2/ 

ว1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักปลดัฯ)   

       

   วัสดุคอมพวิเตอร (331400) จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร เชน แผนหรอืจาน

บันทกึขอมูลอุปกรณบันทกึขอมูล หนวยประมวลผล ฯลฯ  

ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบล

แมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการ  พจิารณาสิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (สํานักปลัดฯ)   

       

   วัสดุอื่น (331700) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดอุุปกรณตาง ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาพวก

ดังกลาวขางตน   เชน มเิตอรน้ํา หัวเช่ือมแกส  สายสูบน้าํ

ดับเพลงิ ฯลฯ และมคีวามที่จาํเปนตองใชในการปฏบิัตงิานใน

กิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามหนงัสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248   

ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดฯ) 
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   คาสาธารณูปโภค (534000) รวม 2,750,000 บาท  

   คาไฟฟา (340100) จํานวน 1,400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่ง 

ปลูกสรางอื่นรวมถึงทรัพยสนิตางๆ ที่อยูในความรับผดิชอบ

ของเทศบาล หรอืเทศบาลตําบลแมเมาะใหการสนับสนุน 

 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ที่สุดที ่ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที ่19  ตุลาคม 2560 

 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ที่สุดที ่ที่ มท 0810.2/ว1846 ลงวันที ่12  กันยายน  2560 

 และหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด

ที่ ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวนัที่  3 สงิหาคม  2560   

(สํานักปลดัฯ) 

       

   คานํ้าประปาคานํ้าบาดาล (340200) จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตาํบล 

แมเมาะ และสถานทีอ่ื่นๆ ในเขตความรับผดิชอบของ

เทศบาลตาํบลแมเมาะ (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาบรกิารโทรศัพท (340300) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสาํหรับสํานักงานเทศบาลตาํบล 

แมเมาะ โทรศัพททางใกล ทางไกลภายในประเทศ ทางไกล

ระหวางประเทศ และ คาโทรศัพทเคลื่อนที ่รวมถึงคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง หมายเลข

โทรศัพทคาบํารุงรักษาสายหรอืเพิ่มคูสายและอืน่ๆ ที่

เก่ียวของ (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาบรกิารไปรษณีย (340400) จํานวน 150,000 บาท  

         เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณยี คาธนาณัต ิคาซื้อดวงตรา

ไปรษณยีากร เชาตูไปรษณยีของเทศบาล ฯลฯ สําหรับใชใน

กิจการของเทศบาล (สํานักปลัดฯ) 
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   คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จํานวน 600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร 

 คาวทิยุสือ่สาร คาสื่อสารผานดาวเทยีม คาใชจายการใช

ระบบอนิเตอรเนต็ คาเชาสัญญาณอนิเตอรเน็ตคาธรรมเนยีม 

คาบริการและบํารุงรักษาสาํหรับงานทะเบยีนราษฏร คาเชา 

 คาออกแบบพัฒนาเว็ปไซตคาใชจายในการพัฒนาระบบ

ไดแกการบํารุงรักษา คาลขิสทิธิ์ซอฟตแวร และคาใชจาย

อื่นๆ ที่เก่ียวของฯลฯ เพื่อใชในการปฏบิัตริาชการและการ

บริการประชาชน (สํานักปลัดฯ) 

       

  งบลงทุน รวม 362,800 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 362,800 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410000)        

    ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 6,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 

 3 ช้ัน จํานวน 1 ตู ๆละ 6,000 บาท  โดยมขีนาด 5 ฟุต 

 มอืจับอลูมเินยีมแบบฝง  เพื่อใชสําหรับเก็บแฟมและเก็บ

เอกสารรวมถึงเก็บอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของในการปฏบิัต ิ

งานของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 

 และและ หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 0444 

  ลงวันที ่ 24  มกราคม  2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ.2561)  หนา 124  ลาํดับที ่16   (สํานักปลดัฯ) 
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    ตูเหล็กแบบบานเลื่อนทบึ จํานวน 6,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทบึจัดเก็บ 3 ช้ัน 

จํานวน 1 ตู ๆละ 6,000 บาท โดยม ีขนาด 5 ฟุต มอืจับ

อลูมเินยีมแบบฝง  เพื่อใชสําหรับเก็บแฟมและเก็บเอกสาร

รวมถึงเก็บอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของในการปฏบิตังิานของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน  จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 

 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08908.2/ว 1536 

 ลงวนัที ่ 19 มนีาคม 2561 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว0444   ลงวันที่  24  มกราคม  2561 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)   

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 125 

  ลําดับที ่17  (สํานักปลดัฯ) 

       

    พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 น้ิว จํานวน 6,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัหาพัดลมตัง้พื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 

 3 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท  โดยมขีนาด 18 นิ้ว สําหรับใช

งานหองประชุม งานโครงการ และงานอื่นๆ ในภารกิจของ 

สํานักปลดัเทศบาล  จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ

เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 มถุินายน 2558 ปรากฎ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)  เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 117 ลําดับที ่7 

 (สํานักปลัดฯ) 
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    โพเดยีมทรงเอยีง จํานวน 28,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโพเดยีม ทรงเอยีง จํานวน 2 ตัวๆ  

โดยมขีนาดไมนอยวา  (W) 490 x (L) 500 x (H) 1,165 มม.  

จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาดเนื่องจากเปนรายการ

นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ สําหรับใชในหองประชุม

และงานกิจกรรมของเทศบาล  ตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที ่

9  มถุินายน  2558  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(2561–2564)  เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 117 ลําดบัที่ 6  (สํานักปลดัฯ) 

(สํานักปลดัฯ) 

       

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        

    เครื่องมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอรระดับ XGA จํานวน 42,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร 

 ระดับ XGA  ขนาดไมนอยกวา 4,000 ASSI LUMENS 

 จํานวน 1 เครื่อง โดยมลีักษณะเฉพาะดงันี้  

1. เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดยีว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อ

ฉายภาพจากคอมพวิเตอรและวดิโีอ 

2. ใช LCD Panel หรอืระบบ DLP 

3. ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอยีดของภาพ

ที่ True 

4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขัน้ต่ํา 

รายละเอยีดคุณลักษณะตัง้ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสอืกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1134   

ลงวันที ่ 9 มถุินายน 2558  สําหรับใชในหองประชุมสภา

เทศบาลตาํบลแมเมาะใหเกิดประสทิธภิาพ  ทันสมัย 

 เหมาะสมในการใชงานและทดแทนเครื่องเดมิที่เสื่อม

ประสทิธภิาพ เนื่องจากการใชงานมานาน ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)  เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 114  ลําดับที ่1 

(สํานักปลดัฯ) 
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   ครุภัณฑคอมพวิเตอร        

    เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด 

ไมนอยกวา 19 น้ิว) 

จํานวน 16,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมคีณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) มคีวามเรว็สัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอย

กวา 3.5 GHz หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา  

มขีนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอื

ดกีวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรอื ชนดิ 

 Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 

 จํานวน 1 หนวย  

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

- มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มแีปนพมิพและเมาส  

- มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio ไม 

นอยกวา 600 : 1 และมขีนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 

 1 หนวย  

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิิทัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครอง ท่ี มท 0808.2/ว1134 

ลงวันท่ี  9 มถินุายน 2558  สําหรับใชในงานพัสด ุ(ทดแทน 

เครื่องเดมิ)สํานักปลดัฯ การปฏบัิตงิานใหเกดิความรวดเรว็  

มปีระสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและเหมาะสม เพยีงพอตอการ 

ปฏบัิตงิาน  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (2561–2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนา  115 

 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัดฯ) 
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    เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,000.- บาท  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมคุีณลักษณะอยางใด

อยางหนึง่ หรอืดกีวา ดังนี้ 

1) ในกรณทีี่มหีนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาด 

ไมนอยกวา 2 MB ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 2.5 GHz และมหีนวยประมวลผลดาน

กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอื 

2) ในกรณทีี่มหีนวยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด 

ไมนอยกวา 3 MB ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 2.4 GHz 

- มหีนวยความจาํหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา  

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอย

กวา 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุมนอย

กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

- มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอื

ภายนอก (External) จานวน 1 หนวย 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอแบบ HDMI หรอื VGA จานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดกีวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 

 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 มถุินายน 2558 สําหรับ

ใชในงานนติกิารและงานการเจาหนาที ่ใหสามารถปฏบิตังิาน

ใหเกิดความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและ

เหมาะสม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 122 

 ลําดับที ่13   และ หนา 118  ลําดับที ่8  (สํานักปลัดฯ 

    เครื่องพมิพชนิดเลเซอรหรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1    (27 หนา/นาที) 

จํานวน 7,900 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพมิพชนดิเลเซอร หรอืชนดิ LED  

ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะดังนี้ 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 27 หนาตอ

นาท ี(ppm) 

- สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอตัโนมัตไิด 

- มหีนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface)แบบ USB 2.0หรอืดกีวา  

จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอื สามารถใชงาน 

ผานเครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

- มถีาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 มถุินายน 2558 เพื่อใช
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สําหรับการปฏบิตังิานในหนวยงานตรวจสอบภายใน  ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564)  เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 126  ลําดับที ่ 19 

 (สํานักปลัดฯ) 

    เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVAจํานวน 

 1 เคร่ืองละๆ 5,900 บาท   โดยมคีณุลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทัิลเพื่อ

เศรษฐกจิและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

 เพื่อใชสําหรับการปฏบัิตงิานในงานทะเบียนราษฏรตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1134   

ลงวันท่ี  9 มถิุนายน 2558  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

  (2561–2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 124  ลําดับท่ี 15 (สํานักปลัดฯ) 

       

    เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท  

        เพื่อใชในการจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 

 5 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

- มกีําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทัิลเพื่อ

เศรษฐกจิและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

 สําหรับใชใน 1.งานพัสดุ จํานวน 2 เคร่ือง 2.งานธุรการ 3.งาน

ตรวจสอบภายใน จํานวน 2 เคร่ือง ใหการปฏบัิติงานเกดิความ

รวดเร็ว มปีระสทิธิภาพ สะดวก  เพยีงพอตอการปฏบัิติงานตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว

1134  ลงวันท่ี  9 มถิุนายน 2558  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

(2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา 116   ลําดับท่ี 5 และหนา 125  ลําดับท่ี 18  (สํานักปลัดฯ) 
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   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)        

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและซอมแซมโครงสรางของ

ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงปกต ิหรอืคาซอมกลาง (สํานักปลัดฯ) 

       

 งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ (00112) รวม 1,844,360 บาท  

  งบบุคลากร (530000) รวม 1,211,360 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 1,211,360 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 586,080 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล  พรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําป  ตามตําแหนง และอตัรา ก.ท. กําหนด 

ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป (พ.ศ. 2561-2563) (สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายคาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวน

ทองถ่ินและเงนิเพิ่ม  การครองชีพช่ัวคราวพนักงาน

เทศบาล และเงนิคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืนตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  

(พ.ศ.2561 - 2563)  (สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220330) จํานวน 18,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลตําแหนง

ประเภทบริหารทองถ่ินและตาํแหนงประเภทอํานวยการ

ทองถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและ  เงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

 (พ.ศ. 2561-2563)  (สํานักปลัดฯ) 
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   คาตอบแทนพนักงานจาง (200700) จํานวน 587,280 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง

ตามภารกิจ ตามกรอบแผนอตัรากําลังของเทศบาลตําบล 

แมเมาะ (สํานักปลดัฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางทั่วไป และ

พนักงานจางตามภารกิจ ตามกรอบแผนอัตรากําลังของ

เทศบาลตาํบลแมเมาะ (สํานักปลัดฯ) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 540,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 10,000 บาท  

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจําที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีกระทรวง

มหาดไทย วาดวยเงนิสวสัดกิารเก่ียวกับการศกึษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบ

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809/ว 1013  ลงวันที ่

 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบกิเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับ

การศกึษาบุตร (สํานักปลดัฯ) 
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   คาใชสอย รวม 530,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (532000) 

       

    โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 80,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิการจัดประชุมสัมมนา

หรอือบรมช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

โดยการจดัเวทปีระชาคมหมูบานรับฟงความคิดเห็น เพื่อ

สํารวจปญหา ความตองการจากประชาชนและหนวยงานที่

เก่ียวของ  จัดซื้อจัดหาปายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ

อาหารวางและอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ป

ตามระเบยีบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 

 พ.ศ.2559 โดยดาํเนนิการตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 รายละเอยีด

ตามโครงการ เลขที่  011 /2562   ปรากฏตามแผนพัฒนา 

สี่ป  (2561–2564) หนา 190 ลําดับที ่10  (สํานักปลดัฯ) 

       

    โครงการจัดทําแผนและพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน (แผนชุมชน)  

เพื่อการจัดการตนเองตําบลแมเมาะ 

จํานวน 350,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรมจัดอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ  

คาวทิยากร คาเดนิทางศกึษาดูงาน คาเชาที่พัก  อาหาร 

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการ

จัดทําแผนและพัฒนาศักยภาพคณะทํางานสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน(แผนชุมชน) เพื่อการจดัการตนเอง

ตําบลแมเมาะ ตามแนวทางหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่  มท 0891.4/ว 1213 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

 และ หนังสอื มท. ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลง

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 และหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.3/ว 1002 ลง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  โดยดาํเนนิการตามระเบยีบ 
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     กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

รายละเอยีดตามโครงการ เลขที่  012/2562 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หนา 93 ลําดับที ่5 

(สํานักปลดัฯ) 

    

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจํา

หมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรมจัดอบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คา

วทิยากร คาเดนิทางศกึษาดงูาน คาเชาที่พัก  อาหารและ

อาหารวาง และคาใชจายอืน่ๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวประจํา 

หมูบานและชุมชนตําบลแมเมาะ ตามแนวทางระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนนิงานหอกระจายขาว

ประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547 ขอ 6 ขอ 25ประกอบ 

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) 

โดยดําเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  รายละเอยีดตามโครงการ 

เลขที่  013/2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

พ.ศ.2561 หนา 94  ลําดับที ่7 (สํานักปลัดฯ) 
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  งบลงทุน รวม 13,000 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 13,000 บาท  

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)        

    เครื่องอากาศยานไรคนขับ (โดรน) สําหรับถายภาพ

ทางอากาศ 

จํานวน 13,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดอากาศยานไรคนขับ(โดรน) สําหรับ

ถายภาพทางอากาศ  จํานวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

ดังน้ี 

(1) อากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ จํานวน 1 ตัว  

มีลักษณะดังน้ี 

  (1.1) เปนอากาศยานไรคนขับสําหรับถายภาพน่ิงและวดีีโอทาง

อากาศ 

  (1.2) มีระบบ GPS บนิโดยใชตําแหนง GPS เพ่ิมความเสถียร 

  (1.3) ระยะเวลาบนิไมนอยกวา 15 นาท ี

  (1.4) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทานตอแรงกระแทก 

(2) อปุกรณกลองบันทกึภาพ/วดีิโอ จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอยีด 

  (2.1) กลองติดต้ังภายในหรอืภายนอกลําตัวโดรน ความละเอยีด

ภาพไมตํ่ากวา ขนาด 1080x720P HD  

  (2.2) มุมกวางของกลองปรับไดไมนอยกวา 90 องศา 

  (2.3) สามารถควบคุมไดโดยรโีมทควบคุม 

  (2.4) ชองเสียบเมมโมรี่การด ไมตํ่ากวา 32 Gb     

(3) อปุกรณเครือ่งควบคุม มีรายละเอยีด ดังน้ี 

  (3.1) เปนเครือ่งควบคุม Remote Control อากาศยานไรคนขับ  

(โดรน)สําหรบัการถายภาพน่ิงและวดีีโอทางอากาศ 

  (3.2) รโีมทควบคุมความถี่ 2.4 Ghz 

(4) แบตเตอรี่สํารอง จํานวน 1 กอน พรอมที่ชารจ 

สําหรับใชในภารกจิงานประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมเมาะ 

จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาดเน่ืองจากเปนรายการนอก

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 

 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

 08908.2/ว 1536  ลงวันที ่19  มีนาคม 2561  และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที ่24 มกราคม 

 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (2561–2564) เพิ่มเติม

และเปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2561)  หนา127  ลําดับที ่21 

 (สํานักปลัดฯ) 
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  งบรายจายอื่น (550000) รวม 80,000 บาท  

   รายจายอื่น (551000) รวม 80,000 บาท  

   รายจายอื่น (510100)        

    รายจายอื่น จํานวน 80,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางเพื่อศกึษาวจิัย ประเมนิผลการปฏบิตั ิ

งาน โดยการสาํรวจความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของ

เทศบาลตาํบลแมเมาะ  ประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) หนา 191 

ลําดับที ่11 (สํานักปลัดฯ) 

       

 งานบรหิารงานคลัง (00113) รวม 9,657,160 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 5,414,160 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (220100) รวม 5,414,160 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 4,130,520 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตรา ก.ท. กําหนดตาม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)  (กองคลัง) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 67,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ไดแก  

เปนเงนิคาวชิาชีพเฉพาะ (วช.) และเปนเงนิเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มเีหตุพเิศษ ตําแหนงและคาตอบแทนพเิศษของ

ขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงนิเดอืนหรอื

คาจาง ถึงขัน้สงูสดุของอันดับและเงนิเพิม่การครองชีพ

ช่ัวคราวพนักงานเทศบาล และเงนิคาตอบแทนนอกเหนอื 

จากเงนิเดอืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิ

คาตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน (กองคลัง) 
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   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 103,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลตําแหนง

ประเภทบริหารทองถ่ินและตาํแหนงประเภทอํานวยการ

ทองถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

(พ.ศ. 2561-2563)  (กองคลงั) 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 1,055,280 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไป  เปนไปตามแผนพัฒนากําลังพนกังาน

จาง 3 ป พ.ศ.2561-2563  (กองคลัง) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 57,960 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตาง ๆ ของ

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัลาํปาง 

ที่กําหนดฯ  (กองคลัง) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 4,167,800 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 360,800 บาท  

   คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (310100) 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏบิัตริาชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาลตําบลแมเมาะ เชน คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการที่รับปฏบิัตหินาที่ตาง ๆ  

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ (กองคลัง) 
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   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 ที่มาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ หรอืในวันหยุดราชการ 

ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบิัตงิานของเทศบาลซึ่งเปน

งานที่เรงดวนนอกเวลาราชการหรอืงานทีไ่มอาจทําในเวลา

ราชการได (กองคลัง) 

       

   คาเชาบาน (310400) จํานวน 160,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตาม 

สทิธทิี่เบกิไดซึง่ไดรับสทิธิ์เบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

 และตามระเบยีบหนังสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ   

(กองคลัง)  

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 120,000 บาท  

        เพื่อจายเปน  คาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีกระทรวง

มหาดไทยวาดวยเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบ

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809/ว 1013  ลงวันที ่

 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบกิเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับ

การศกึษาบุตร  (กองคลัง) 

       

   คาใชสอย (532000) รวม 330,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  เชน คาเย็บหนังสอื   

คาซักฟอก  คาโฆษณาและเผยแพร  คาบริการตดิตัง้

โทรศัพทสํานักงาน  คาธรรมเนยีมตางๆ  คาเชาเครื่อง 

ถายเอกสาร  และคาใชจายอืน่ที่จําเปน (กองคลัง) 
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   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจักร 

 และนอกอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่

พัก  คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ  คาลงทะเบยีนเขารับ 

การอบรม เขารวมประชุม หรอืสัมมนา และคาใชจายอื่นๆ 

 ในการเดนิทางไปราชการ อบรม ประชุม หรอืสมัมนาของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ที่มสีทิธิ

เบกิไดตามระเบยีบของทางราชการกําหนด (กองคลัง) 

       

    โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษแีละ

คาธรรมเนียม 

จํานวน 40,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนนิการจัดกิจกรรรมโครงการ 

 สรางแรงจงูใจในการชําระภาษแีละคาธรรมเนยีม ตาม

โครงการเลขที่ 1/2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (2561 -

 2564) หนา 132 ลําดับที ่3 (กองคลัง) 

       

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต

สวนกลาง เครื่องพมิพดดี รถจักรยานยนตเครื่องปรับ 

 อากาศ ตู โตะ ฯลฯ รวมถึงคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซม

ทรัพยสนิอืน่  เชน วัสดตุาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิ(กองคลัง) 

       

   คาวัสดุ (533000) รวม 3,417,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุสาํนักงานที่จําเปน 

ตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตาม 

รายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย 

ประเภทวัสดสุํานักงาน (กองคลัง) 
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   วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุไฟฟาและวทิยุที่จําเปน 

ตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะตามรายละเอยีด

ตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจายประเภทวัสดุไฟฟา 

และวทิย ุ(กองคลัง) 

       

   วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 6,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุงานบานงานครัว 

ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ  

ตามรายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย 

ประเภทวัสดงุานบานงานครัว (กองคลัง) 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุยานพาหนะและขนสง 

ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ  

ตามรายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนสง(กองคลัง) 

       

   วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น (330800) จํานวน 3,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 

ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ  

ตามรายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น (กองคลัง) 

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุโฆษณาและเผยแพร 

ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ  

ตามรายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร (กองคลัง) 

       

   วัสดุคอมพวิเตอร (331400) จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุคอมพวิเตอรที่จําเปนตอง 

ใชในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามรายละเอยีดตาม

บัญชีจําแนกงบประมาณรายจายประเภทวสัดุคอมพวิเตอร 

 (กองคลัง) 
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   วัสดุอื่น (331700) จํานวน 1,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจดัจางวสัดุอืน่ ที่จําเปนตองใช 

ในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามรายละเอยีด 

ตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจายประเภทวัสดุอื่น 

 (กองคลัง) 

       

   คาสาธารณูปโภค (534000) รวม 60,000 บาท  

   คาบรกิารโทรศัพท (340300) จํานวน 25,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที ่และ

รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจาย 

ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา 

เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย (กองคลัง) 

       

   คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จํานวน 35,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม เชน คาโทร

ภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทิยุตดิตามตัว คาวทิยุ

สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทยีม คาใชจายเก่ียวกับการใช 

ระบบอนิเทอรเน็ต รวมถึงอนิเทอรเน็ตการดและคาสือ่สาร

อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทวี ีคาเชาชองสัญญาณ  ดาวเทยีม เปน

ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ

ดังกลาวและคาใชจาย ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ 

 (กองคลัง) 
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  งบลงทุน รวม 75,200 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 75,200 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410100)        

    ช้ันเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 40 ชอง มลีอเลื่อน จํานวน 9,400 บาท  

        เพื่อจายเปนคาช้ันเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 40 ชอง มี

ลอเลือ่น จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,700.- บาท รวม 

เปนเงิน 9,400.- บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- ช้ันเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 40 ชอง มลีอเลือ่น  

- ขนาด (ก) 921 x (ล) 311 x (ส) 1805 มม. 

ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถ 

จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตอง

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน เพื่อใชในสํานักงานกองคลัง 

 เทศบาลตําบลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561)  หนา 134 ลําดับ 31 (กองคลัง) 

       

    โตะวางเครื่องคอมพวิเตอร จํานวน 1,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโตะวางเครื่องคอมพวิเตอร จํานวน 1 ตัว 

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เปนโตะวางเครื่องคอมพวิเตอร ชนดิไมปารตเิก้ิล 

- ขนาด (ก) 80 x (ล) 60 x (ส) 75 เซนตเิมตร 

ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อ

ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัซื้อ

ตามราคาทองถ่ิน เพื่อใชในสํานักงานกองคลัง เทศบาล

ตําบลแมเมาะปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561)  หนา 136  ลําดบั 35 (กองคลัง) 
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    บอรดประชาสัมพันธพรอมตดิตั้ง จํานวน 4,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบอรดประชาสมัพันธ พรอมตดิตั้ง จํานวน 

 1 บอรด โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เปนบอรดตดิประกาศชานออย เนื้อบอรดชานออยชนดิ

หนา ขอบอลูมเินยีม สําหรับแขวนตดิตัง้บนผนัง  

- ขนาด (ก) 120 x (ส) 120 เซนตเิมตร 

- ราคารวมคาตดิตัง้แลว 

ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อ

ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัซื้อ

ตามราคาทองถ่ิน เพื่อใชในสํานักงานกองคลัง เทศบาล

ตําบลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 136 ลําดับ 36 (กองคลัง) 

       

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000.- บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย  มหีนวยความจาํ

แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB  มคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 

- มหีนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอยาง

ใดอยางหนึง่หรอืดกีวา ดังนี้ 

1) มแีผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรอื 

2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ

ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรอื 
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        3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงที่มคีวามสามารถในการใช

หนวยความจําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

 - มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา มี

ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอื

ดกีวา ขนาดความจไุมนอย

กวา 2 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุมนอย

กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย 

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มแีปนพมิพและเมาส 

- มจีอภาพแบบ LCD หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอย

กวา 600 : 1 และมขีนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

- เปนผลติภัณฑที่มตีัวเครื่อง จอภาพ เมาส และ

แปนพมิพ อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดยีวกัน และยอมรับ

ทั่วโลก 

- มรีะบบเช่ือมตอแบบไรสาย (Wifi) และมกีารตดิตัง้ระบบ 

ปฏบิัตกิารที่มลีขิสทิธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย  

  ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ประกาศณ วันที ่23 

 พฤษภาคม 2561 เพื่อใชในกองคลังเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 135 

 ลําดับ 34 (กองคลัง) 
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    เครื่องพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรอืชนิด  

LED สี 

จํานวน 17,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเครื่องพมิพ Multifunction ชนดิเลเซอร หรอื

ชนดิ LED สจีํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000.- บาท โดย 

มคุีณลักษณะพื้นฐานดงันี้ 

- เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถ

เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดยีวกัน 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 600 x 600 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนา 

ตอนาท ี(ppm) 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 22 หนา 

ตอนาท ี(ppm) 

- มหีนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ส)ี ได 

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

 1,200 x 1,200 dpi 

- มถีาดปอนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed) 

- สามารถถายสาํเนาเอกสารไดทัง้สแีละขาวดาํ 

- สามารถทําสาํเนาไดสูงสดุไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

    ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 

 พฤษภาคม 2561 เพื่อใชในสาํนักงานกองคลงั เทศบาล

ตําบลแมเมาะปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561)  หนา 134 ลําดับ 32 (กองคลัง) 
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    เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มกํีาลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

      ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ประกาศ 

ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561 เพื่อใชในสํานักงานกองคลงั 

เทศบาลตาํบลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลงฉบับที ่1 

(พ.ศ. 2561) หนา 135 ลําดับ 33 (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 4,840,660 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 4,590,660 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 4,590,660 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 1,140,960 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล  พรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และอัตราที ่ก.ท. กําหนด 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด

ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลของเทศบาล  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(พ.ศ. 2561-2563) (สํานักปลัด) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 3,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล  และ

คาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับ

เงนิเดอืนหรอืคาจาง ถึงขัน้สงูสุดของอันดับและเงนิเพิม่การ

ครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล และเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ ใหพนักงานเทศบาล

ไดรับเงนิคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน  (สํานักปลัดฯ) 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 3,115,080 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน

จางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

 (พ.ศ. 2561-2563) (สํานักปลัดฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 331,620 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตางๆ ของ

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัลาํปาง 

 เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล  (สํานักปลดัฯ) 
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  งบดําเนินงาน (530000) รวม 250,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 150,000 บาท  

   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ(310300) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มา

ปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการหรอืในวันหยดุราชการที่ไดรับ

คําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบัิตงิานของเทศบาล ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกต ิหรอืงานทีไ่มอาจทําในเวลา

ราชการได  เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบกิเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบ ฯ  

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809/ว 1013   

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559  เรื่องการเบกิเงนิสวสัดกิาร

เก่ียวกับการศกึษาบุตร (สํานกัปลัดฯ) 

       

   คาใชสอย รวม 100,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวง

เทศกาล(ปใหมและสงกรานต) 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนนิการตามโครงการปองกันและ

ลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสาํคัญ เชน เทศกาลป

ใหม และเทศกาลสงกรานต เปนตน โดยมคีาใชจายประกอบ 

ดวย  คาอาหารอาหารวาง และเครื่องดืม่ วัสดอุุปกรณ

อื่นๆ ที่เก่ียวของและคาใชจายอื่น ฯลฯ โดยจําเปนและ

ประหยัด สําหรับชุดปฏบิตักิารประจําจุดตรวจ ดานตรวจ

รวมและอาํนวยความสะดวกแกประชาชนที่สัญจรผานไป

มา บริเวณจุดตรวจหนาเทศบาลตาํบลตาํบลแมเมาะ  และ

จุดตรวจสถานดีับเพลงิบานหวยเปด หมูที ่1 ดําเนนิการตาม 
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     พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 มาตรา 16(30)

เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

ดวนที่สดุ ที่ 0810.5/ว2208 ลงวันที ่2 ธันวาคม  2557  

และหนงัสอืดวนที่สดุ ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที ่26 

 กันยายน 2557  รายละเอยีดตามโครงการที ่015 /2562 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561–2564)

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 18 

ลําดับที ่1(สํานักปลัดฯ) 

 

    

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 896,000 บาท  

  งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท  

   คาใชสอย รวม 550,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการฝกซอมแผนดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการฝกซอมแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหกับประชาชนและผูนาํ

ชุมชน เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั และ

สมาชิก อปพร.โดยมคีาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทน 

คาวทิยากร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะคาอาหาร 

คาจัดสถานที ่คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาจางเหมา

บริการตางๆ และคาใชจายอืน่ ฯลฯ โดยจาํเปนและประหยดั 

ดําเนนิการตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 

มาตรา 16(30) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 รายละเอยีดตามโครงการ 

ที่  016/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี ่(พ.ศ. 2561 

–2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2561) 

 หนา  19 ลําดับที ่2 (สํานักปลัดฯ) 
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    โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 

(อปพร.) 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อใชจายในการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพล

เรอืน โดยใหความ รูแกอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรอืน 

ใหมคีวามพรอมเพื่อสรางความมั่นใจดานการปองกันภัยใหแก

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลแมเมาะ  โดยมคีาใชจายประกอบดวย 

คาลงทะเบียนฝกอบรม คาตอบแทน คาวทิยากร คาวสัด ุ

อุปกรณ คาปาย  คาจัดเตรยีมสถานท่ี  คาจัดทําเอกสาร 

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาจางเหมาบรกิาร

ตางๆ และคาใชจายอื่น ฯลฯ โดยจําเปนและประหยัด

ดําเนนิการตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 

มาตรา 16(30)  โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 รายละเอยีดตามโครงการ 

 ท่ี 017 /2562  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. 2561 

–2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) 

 หนา 78 ลําดับท่ี  3 (สํานักปลัดฯ) 

       

    โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จํานวน 250,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการฝกอบรมเพื่อเพิม่

ศักยภาพและศกึษาดูงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย  โดยมคีาใชจายประกอบไปดวย คาตอบแทน คาวทิยากร 

 คาวสัดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะ คาท่ีพักคาอาหาร 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบรกิารตางๆ และ

คาใชจายอื่น ฯลฯ โดยจําเปนและประหยัดดําเนนิการตาม 

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16(30) 

 โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถิ่นพ.ศ. 2557 รายละเอยีดตามโครงการท่ี 018/2562 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ.2561–2564)  

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561)หนา 99 

 ลําดับท่ี  1 (สํานักปลัดฯ) 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

180 

 

    โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการไฟปาหมอกควัน

ในพื้นท่ีตําบลแมเมาะ 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการอบรมใหความรู 

ใหความรูเกี่ยวกับการจัดไฟปาหมอกควันในพื้นท่ีตําบล 

แมเมาะการเกดิไฟปา การดับไฟปาอยางถูกวธิแีละให

ประชาชนในพื้นท่ีสามารถสังเกตรูทัน ยับยัง้และปองกันไฟปา 

โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน คาวทิยากร  

คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะ คาอาหารคาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ 

ฯลฯ โดยจําเปนและประหยัด โดยเบิกจายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ 

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่นพ.ศ. 2557  

และตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่มท 0891.4/ว.2360  

ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558เรื่อง การเตรยีมความพรอมเพือ่

จัดการปญหาไฟปาและหมอกควันประจําป 2559 รายละเอยีด 

ตามโครงการท่ี 019/2562ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2561) หนา  77 ลําดับท่ี 2(สํานักปลดัฯ) 

       

   คาวัสดุ รวม 300,000 บาท  

   วัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย (330900) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย  

ที่จําเปนตองใชในกิจการงานของเทศบาลตําบลแมเมาะ   

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท  

0808.2/ว1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง  

แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

(สํานักปลดัฯ) 
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   วัสดุเครื่องแตงกาย (331200) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ท่ีจําเปนตองใชในกจิการงาน

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มถิุนายน 2559 

 เร่ือง แนวทางการพจิารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเคร่ือง 

แตงกายของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2560  (สํานักปลัดฯ) 

       

   วัสดุเครื่องดับเพลงิ (331600) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลงิ ท่ีมคีวามจําเปนท่ีจะ 

ตองใชในกจิการงานของเทศบาลตําบลแมเมาะตามหนังสอืกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 

27  มถิุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาสิ่งของท่ีจดัเปน

วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ   (สํานักปลัดฯ) 

       

  งบลงทุน รวม 46,000 บาท  

   คาครุภัณฑ(541000) รวม 46,000 บาท  

   ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ (410100)        

    กระบองไฟฟาจราจร จํานวน 15,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระบองไฟฟาจราจร จํานวน 25 อัน  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  

(1) สามารถเปล่ียนรปูแบบการกระพรบิไดไมนอยกวา 3 จังหวะ 

(2) มีสายคลองขอมือ 

(3) สามารถชารจกับไฟฟา 220 โวลท 

(4) ความหนาของกระบอกไฟไมนอยกวา 50 ซม. 

(5) สวนปลายดานบนสามารถสองสวางแทนไฟฉายได 

จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาดเน่ืองจากเปนรายการนอก

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อใชสําหรับใชงานดานการอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนดานการจราจรทางถนน และภายใน

งานพิธตีางๆ ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ที ่มท 0808.2/ว1248ลงวันที ่ 27 มิถุนายน 2559เรือ่งแนวทางการ

พิจารณาส่ิงของที่จัดเปนวัสดุครภัุณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ส่ีป (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1(พ.ศ. 2561) 

หนา 131 ลําดับที ่ 28 (สํานักปลัดฯ) 
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   ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรอืการแพทย (410800)        

    เครื่องวดัความดันโลหิตแบบดจิิตอล จํานวน 15,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องวดัความดนัโลหติ แบบดจิติอล 

จํานวน 2 เครื่อง  โดยมคุีณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) สามารถวัดความดนัโลหติอัตโนมัตไิด 

(2) มขีนาดเล็กสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก  

(3) สามารถวัดความดนั SYS 60-250 ม.ม. ปรอท หรอื

ดกีวา 

(4) สามารถวัดความดัน DIA 40-100 ม.ม.ปรอท หรอืดกีวา  

(5) สามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจ 40-160 คร้ัง/

นาท ีหรอืดกีวา 

(6) จอภาพแสดงผลเปนตัวเลขสามารถมองเหน็คา ความดนั

โลหติ ชีพจรไดอยางชัดเจน 

(7) สามารถใชไดกับแบตเตอร่ี ขนาด AA  จํานวน 4 กอน 

 หรอืมชีองสาํหรับใชงานรวม Adsptor โดยแนบมาในชุด

อุปกรณดวย 

(8) มถุีงหรอืกลองรองรับสาํหรับเก็บตัวเครื่องและมี

รับประกันอยางนอย 1 ป     

สําหรับใชงานดานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน จัดหาโดย

การสบืราคาจากทองตลาดเนือ่งจากเปนรายการนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที ่27 

มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปน

วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561–

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา  132  ลําดับที ่ 29 
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   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเครื่องเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลกัษณะพื้นฐานดงันี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมคุีณลักษณะอยางใด

อยางหนึง่ หรอืดกีวา ดังนี้ 

1) ในกรณทีี่มหีนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาด 

ไมนอยกวา 2 MB ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 2.5 GHz และมหีนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอื 

2) ในกรณทีี่มหีนวยความจาํแบบ Cache Memory ขนาด 

ไมนอยกวา 3 MB ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 2.4 GHz 

- มหีนวยความจาํหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา  

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอย

กวา 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม 

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

- มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอื

ภายนอก (External) จานวน 1 หนวย 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 

 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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        ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 มถุินายน 2558  สําหรับ

ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ การปฏบิัตงิาน 

ใหเกิดความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและ

เหมาะสม เพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 130 ลําดับที ่25 

(สํานักปลดัฯ) 
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แผนงานการศึกษา  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 9,747,120 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 4,360,620 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 4,360,620 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 3,621,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที ่ ก.ท. กําหนด 

 ตามแผนกําลงั 3 ป  (พ.ศ.2561-2563) ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 67,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล และ

คาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับ

เงนิเดอืนหรอืคาจาง ถึงขั้นสงูสุดของอันดับและเงนิเพิม่การ

ครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล และเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล

ไดรับเงนิคาตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน 

(กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 121,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลตําแหนง

ประเภทบริหารทองถ่ินและตาํแหนงประเภทอํานวยการ

ทองถ่ิน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและ  เงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

 (พ.ศ. 2561-2563)   (กองการศกึษาฯ) 
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   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 482,640 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามตาํแหนงและอัตราที ่ ก.ท. กําหนด 

ตามแผนกําลัง 3 ป  (พ.ศ.2561-2563) ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล  (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 68,580 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตางๆ ของ

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัลาํปาง 

 เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล  (กองการศกึษาฯ) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 5,210,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 240,000 บาท  

   คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (310100) 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏบิัตริาชการอันเปน

ประโยชนแก เทศบาลตาํบลแมเมาะ เชน บุคคลหรอื

คณะกรรมการผูรับผดิชอบ การ จัดซื้อจัดจางและการ

บริหารงานพัสดภุาครัฐ คณะกรรมการประเมนิผลงาน 

 คณะกรรมการที่รับปฏบิัต ิหนาที่ตาง ๆ ของเทศบาล 

ตําบลแมเมาะ  ตามหนงัสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ 

 ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที ่19 กันยายน 2560 เรื่อง

หลักเกณฑการเบกิจายคาตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรรม

การ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

การคัดเลอืกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที ่24 

 มถุินายน 2558 และตามระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เก่ียวของ

(กองการศกึษาฯ) 
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   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ตาง ๆ ใหแก  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงาน

จาง ที่มาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ หรอืในวนัหยุดราชการ

ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบิัต ิงานของเทศบาลซึ่งเปน

งานที่เรงดวน นอกเวลาราชการหรอืงานที่ไมอาจ ทํา ในเวลา

ราชการได เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบกิเงนิตอบแทนการ ปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  (กองการศกึษาฯ) 

       

   คาเชาบาน (340400) จํานวน 135,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตาม 

สทิธทิี่เบกิไดซึง่ไดรับสทิธิ์เบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

 และตามระเบยีบหนังสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ 

 (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 35,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตรใหแกพนักงาน

เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษา

ของบุตรพนักงานทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเตมิ

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ประกอบหนังสอืกระทรวง 

มหาดไทย ที่ มท 0809/ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559 

 เรื่องการเบกิเงนิสวสัดกิารเก่ียวกับการศกึษาบตุร  

(กองการศกึษาฯ) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 3,090,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 2,690,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคา คาเย็บหนังสอื เขาปกหนังสอื คาโฆษณา 

 และเผยแพร  คาตดิตัง้โทรศพัท  คาธรรมเนยีม และ

คาลงทะเบยีนตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนงัสอืหรอื

เขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คาระวาง

บรรทุก คาเชาทรัพยสนิ  คาธรรมเนยีมตางๆ คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต  คาใชจายในการดําเนนิคดตีาม 

คําพพิากษา คาจางเหมาบริการในการดาํเนนิงานตาง ๆ  

ของเทศบาล ซึ่งมใิชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเตมิ

ครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสรางอยางใด อยางหนึง่ เชน  

คาจางเหมาจัดทาํวารสารประชาสัมพันธการดาํเนนิงาน 

ของเทศบาล  คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาขยายเขต

น้ําประปาและตดิตัง้มเิตอรประปาภายในโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ ฯลฯ  ตลอดจนคาจางเหมาอื่นๆที่เปนกิจการใน

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปตาม

หนังสอิกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที ่มท 0808.2/ว7120 

ลงวันที ่9  ธันวาคม   2559 เรื่องหลักเกณฑการเบกิจาย 

เงนิคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(กองการศกึษาฯ) 
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   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 

จักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 

 คาเชาที่พัก คาธรรมเนยีมอืน่ ในการใชสนามบนิ 

 คาลงทะเบยีนเขารับการอบรม เขารวมประชุม หรอืสัมมนา 

 และคาใชจายอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการ อบรม ประชุม 

 หรอืสมัมนา ของพนักงานเทศบาล ขาราชการครู พนักงาน

จาง สังกัดกองการศกึษาฯ ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบของ

ทางราชการกําหนด โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) 

 พ.ศ. 2559 และคาใชจายในการรณรงคการปองกันยา 

เสพตดิในสถานศกึษา คาใชจายครูแกนนํา คาใชจาย

เจาหนาที ่อปท. ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวน

ที่สุด มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มถุินายน 2561  

(กองการศกึษาฯ) 

       

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน 

 รถยนตสวนกลาง เครื่องพมิพดดี รถจักรยานยนต 

 เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ รวมถึงคาบํารุงรักษา 

หรอืซอมแซมทรัพยสนิอื่น เชน วัสดุตางๆ เพื่อใหสามารถ 

ใชงานไดปกต ิเปนไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561  

(กองการศกึษาฯ) 

 

 

 

 

 

 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

190 

 

   คาวัสดุ (533000) รวม 880,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดสุํานักงานที่จาํเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สระวายน้าํและสถานศกึษาสงักัดเทศบาลตาํบล

แมเมาะ และตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุที่จําเปนตองใชใน

การปฏบิัตงิานในกิจการของกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สระวายน้ํา และสถานศกึษาสงักัดเทศบาลตาํบล

แมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

(กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุงานบานงานครัว (320300) จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุงานบานงานครัว ที่จําเปนตอง 

ใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของกองการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สระวายน้ํา และสถานศกึษาสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มถุินายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

 (กองการศกึษาฯ) 
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   วัสดุยานพาหนะและขนสง (300700) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสงที่จําเปน 

ตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของกองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สระวายน้ํา และสถานศกึษาสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

(กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุคอมพวิเตอร (331400) จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพวิเตอรที่จําเปนตองใชใน 

การปฏบิัตงิานในกิจการของกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สระวายน้ําและสถานศกึษาสงักัดเทศบาล 

ตําบลแมเมาะตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

(กองการศกึษาฯ) 

       

   คาสาธารณูปโภค (534000) รวม 1,000,000 บาท  

   คาไฟฟา (340100) จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสถานศกึษาสงักัดเทศบาล 

ตําบลแมเมาะ และสระวายน้าํสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นรวมถึงทรัพยสนิตางๆ ที่อยูในความ

รับผดิชอบของเทศบาล หรอืเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

ใหการสนับสนนุ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ 

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ดที ่ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที ่

 19  ตุลาคม 2560 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ดที ่ที่ มท 0810.2/ว1846 ลงวันที ่

 12 กันยายน  2560 และหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ดที ่ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที ่ 3 

 สงิหาคม  2560 (กองการศกึษาฯ) 
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   คานํ้าประปาคานํ้าบาดาล (340200) จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับสถานศกึษา

สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ และสระวายน้ําเทศบาลตําบล 

แมเมาะและตามภารกจิหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (กอง

การศกึษาฯ) 

       

   คาบรกิารโทรศัพท (340300) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบรกิารโทรศัพทสําหรับสํานักงานกองการ 

ศกึษาฯ สถานศกึษาสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ และ 

สระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ (กองการศกึษาฯ) 

       

   คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม สําหรับ

สํานักงานกองการศกึษาฯ สถานศกึษาสังกัดเทศบาลตําบล 

แมเมาะและสระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ(กองการศกึษาฯ) 

       

  งบลงทุน รวม 176,500 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 176,500 บาท  

   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (410300)        

    รถจักรยานยนตขนาด 120 ซซี ีแบบเกยีรธรรมดา จํานวน 50,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซซี ีแบบเกยีร

ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปรมิาตรกระบอกสูบข้ันตํ่า 

    (1) กรณขีนาดตํ่ากวา ซซี ีที่กําหนดไมเกนิ 5 ซซี ีหรอื ขนาดเกนิ

กวา ซซี ีที่กําหนดไมเกนิ 5 ซซี ีเปนรถจักรยานยนตตามขนาดซซี ี

ที่กําหนดไว  

    (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอปุกรณและคาจดทะเบยีน  

    (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนตใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

    ต้ังราคาตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 

 ประจําป พ.ศ.2561  เพื่อใชในกองการศกึษาฯ เปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0808/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม

และเปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2561)  หนา 166 ลําดับที ่86 

(กองการศกึษาฯ) 
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   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานสํานักงาน *  

(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

จํานวน 16,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอย

กวา 3.5 GHz หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มหีนวยความจาํหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา  

มขีนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอื

ดกีวา ขนาดความจไุมนอย

กวา 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจ ุ

ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มแีปนพมิพและเมาส  

- มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมขีนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

สําหรับใชในกองการศกึษาฯ การปฏบิัตงิานใหเกิดความ

รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและเหมาะสม 

 เพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

 (2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 164 ลําดบัที่ 84  (กองการศกึษาฯ) 
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    เครื่องพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพมิพชนดิเลเซอร/ชนดิ LED ส ี

 แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมลีักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 600X600 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอ

นาท ี(ppm)  

- มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 18 หนาตอ

นาท ี(ppm) 

- สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอตัโนมัตไิด 

- มหีนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 138 MB 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอืสามารถใชงานผาน

เครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

- มถีาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอรประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 164 

 ลําดับที ่83 (กองการศกึษาฯ) 

       

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)        

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึง 

คาซอมบํารุง ปกตหิรอืคาซอมกลาง (กองการศกึษาฯ) 
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 งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) รวม 29,532,100 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 11,966,200 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 11,966,200 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 9,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกขาราชการครู และพนักงานครู

พรอมเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

 พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนงัสอืสัง่การกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว

1893 ลงวันที ่22 มถุินายน 2561 (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 134,400 บาท  

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงในตําแหนงพนักบริหาร

การศกึษาและผูบริหารสถานศกึษา  ทีไ่ดรับเงนิประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนิเดอืนประจําตําแหนงและ 

มสีทิธไิดรับคาตอบแทนเปนรายเดอืนเทากับอตัราเงนิประจาํ

ตําแหนงที่ไดรับอยู  ตามแผนอัตรากําลงั 3 ป พ.ศ. 2561 -

 2563  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล และหนงัสอืสัง่การกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที ่ 

22 มถุินายน 2561 (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินวทิยฐานะ (220400) จํานวน 386,400 บาท  

        เพื่อจายเปนเงินวทิยฐานะใหแกขาราชการ หรอืพนักงานครู

และบุคลากรทางการศกึษา  สถานศกึษาสังกัดเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล และหนงัสอืสัง่การกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที ่ 

22 มถุินายน 2561 (กองการศกึษาฯ) 
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   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 2,142,240 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไป  บุคลากรทางการศกึษา ตามแผน

อัตรากําลงั 3 ป พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล  และหนงัสอืสัง่การกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวนัที ่22 

 มถุินายน 2561 (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 303,160 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางทั่วไป  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  และหนังสอืสั่งการกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ 

ว1893 ลงวันที ่22 มถุินายน 2561 (กองการศกึษาฯ) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 10,793,300 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 35,000 บาท  

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 35,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตรใหแกพนักงาน

เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มสีทิธไิดรับตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษา

ของบุตรพนักงานทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0809/ว1013 ลงวนัที ่18 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการ

เบกิเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาบุตร (กองการศกึษาฯ) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 6,088,300 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 6,088,300 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศกึษา ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวน

ที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มถุินายน 2561 

 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวธิ ี

นําเงนิรายไดของสถานศกึษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ

จัดการศกึษาในสถานศกึษา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 178 ลําดับที ่1 (กองการศกึษาฯ) โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

1. คาสนับสนนุอาหารกลางวัน  จํานวน  3,278,000  บาท 

    1.1 คาอาหารกลางวัน  จํานวน  2,200,000 บาท 

          เพื่อจายเปนคาใชจายอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ จํานวน 550 คน 

 จํานวน 200 วันๆละ 20 บาท 

    1.2 คาอาหารกลางวัน   จํานวน  1,078,000 บาท 

          เพื่อจายเปนคาใชจายอาหารกลางวนัสําหรับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแมเมาะ จํานวน 220 คน 

 จํานวน 245 วันๆละ 20 บาท 

2. คาสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศกึษา

ทองถ่ิน  จํานวน 479,800 บาท 

   2.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูร

สถานศกึษา จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

    2.2 คาใชจายอนิเตอรเน็ต

โรงเรียน  จํานวน 7,200 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

อนิเตอรเนต็ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะ 
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            2.3 คาใชจายอนิเตอรเน็ต

โรงเรียน  จํานวน 9,600 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

อนิเตอรเนต็ระบบ Asymmetric Digital Subscriber: 

 ADSL ของโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

    2.4 คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงหองสมดุโรงเรียน 

 จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

    2.5 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

  จํานวน  50,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ   

    2.6 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาดเีดน ระดับสถานศกึษา 

 จํานวน  50,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทีจ่ัดทําแผนพัฒนาการศกึษา

ดเีดน ระดับสถานศกึษา (โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ) 

   2.7 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู/พนักงานครูของ

โรงเรียน  จํานวน 78,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู/พนักงาน

ครูของโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ จํานวน  26 คนๆ

ละ  3,000 บาท    

   2.8 คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพตดิใน

สถานศกึษา  จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การรณรงคการปองกันยาเสพตดิในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

   2.9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน

สถานศกึษา จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การสงเสริมกิจกรรมรักการอานในโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

   2.10 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียน

การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 "สถานศกึษาพอเพยีง" สูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง  จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการสงเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง "สถานศกึษา

พอเพยีง" สูศนูยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 
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        3. คาสนับสนนุคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตอนุบาล

จนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน 1,556,500 บาท โดยมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

    3.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจายเปนคาการ

เรียนการสอนระดับอนุบาลศกึษา จํานวน 550 คนๆ

ละ 1,700 บาท/ป เปนเงิน 935,000 บาท 

    3.2 คาหนังสอืเรียน เพื่อจายเปนคาการหนังสอืเรียน

ระดับอนุบาลศกึษา จํานวน 550 คนๆละ 200 บาท/ป เปน

เงนิ 110,000 บาท 

    3.3 คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาอุปกรณการ

เรียน ระดับอนุบาลศกึษา จํานวน 550 คนๆละ 200 บาท/

ป เปนเงิน 110,000 บาท 

    3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ

นักเรียน ระดับอนุบาลศกึษา จํานวน 550 คนๆ

ละ 300 บาท/ป เปนเงิน 165,000 บาท 

    3.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพื่อจายเปนคา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ระดับอนุบาลศกึษา 

 จํานวน 550 คนๆละ 430 บาท/ป เปนเงิน 236,500 บาท 

 

4. คาสนับสนนุคาจัดการเรียนการสอนของศนูยพัฒนาเด็ก

เล็ก(รายหัว) จํานวน 374,000 บาท 

  4.1 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลแมเมาะ เพื่อจายเปนคาจดัการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย (อาย ุ2 -5 ป) 

 จํานวน 220 คนๆละ 1,700 บาท/ป  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ จํานวน 

 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

 พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 178 ลําดับที ่2 (กองการศกึษาฯ) 
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   คาวัสดุ (533000) รวม 4,670,000 บาท  

   คาอาหารเสรมิ (นม) (330400) จํานวน 4,600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กในศนูยพัฒนาเดก็

เล็กเทศบาลตาํบลแมเมาะ โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ และ

โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาํบลแมเมาะ จํานวน 3 

โรงเรียน ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 

 หนา 179 ลําดับที ่3 ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดวนที่สดุ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 

(กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุกอสราง (330600) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางทีจ่ําเปนตองใชในการปฏบิัตงิาน

ในกิจการของสถานศกึษาสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248  ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดุการเกษตรที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของสถานศกึษาสงักัดเทศบาลตาํบล 

แมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

(กองการศกึษาฯ) 

       

   วัสดุอื่น (331700) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดตุางๆที่ไมสามารถจัดเขาพวกดังกลาว

ขางตนและมคีวามจําเปนตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการ

ของสถานศกึษาสังกัดเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนงัสอื

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248   

ลงวันที ่ 27  มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ (กองการศกึษาฯ) 
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  งบลงทุน รวม 1,380,600 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 1,380,600 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410100)        

    เกาอี้ขาว จํานวน 238,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเกาอี้ขาว จํานวน 140 ตัวๆ ละ1,700บาท 

โดยคณุลกัษณะดังนี้ 

(1)ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 120 ซม.   

ราคานอกบัญชมีาตรฐานครุภณัฑ ซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือ 

ตามราคาบัญชมีาตรฐานครุภณัฑได จึงจําเปนตองจัดหา 

โดยสบืราคาจากทองตลาด  เพื่อใชในกจิการโรงเรยีนเทศบาล

แมเมาะ   เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวน

ทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถินุายน 

2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันท่ี 19 มนีาคม 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

 ฉบับท่ี1 (พ.ศ. 2561) หนา 158 ลําดับท่ี 75 (กองการศกึษาฯ) 

       

    เกาอี้ทํางาน จํานวน 10,200 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆ

ละ 1,700 บาท โดยมคีณุลักษณะ ดังนี้ 

(1) เกาอี้บุนวม มพีนักพงิหลัง  

(2) มลีอเลื่อนปรับระดับได 

(3) มท่ีีพักแขนท้ังสองขาง  

ราคานอกบัญชมีาตรฐานครภุณัฑ ซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือตาม

ราคาบัญชมีาตรฐานครุภณัฑได จึงจําเปนตองจัดหาโดยสบื

ราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกจิการโรงเรยีนเทศบาลแมเมาะ 

  เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถินุายน 

2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันท่ี 19 มนีาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 152 ลําดับท่ี 68 (กองการศกึษาฯ) 
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    เกาอี้เบาะนวม จํานวน 22,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเกาอี้เบาะนวม จํานวน 50 ตัวๆ

ละ 450 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ขาเกาอี้ทําจากเหล็กกลอง ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว  

(2) เพิ่มเหล็กคาดที่ขากันฉีก หนา 1.2 มลิ ชุบโคเมี่ยม 

(3) ปลายขามยีางรองกันกระแทก 

(4) ที่นั่งทําดวยฟองน้าํอดัหนา 1.5 นิ้ว หุม PVC หนา 0.5 มลิ 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

 ฉบับที่1 (พ.ศ.2561) หนา 154 ลําดับที ่71 (กองการศกึษาฯ) 

       

    ช้ันวาง 3 ช้ัน 6 ชอง จํานวน 10,200 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อช้ันวาง 3 ช้ัน 6 ชอง จํานวน 6 ตัวๆ

ละ 1,700 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผลติจากไมปารตเิกลบอรด 15 มม.  

(2) ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 ยาว 120 สูง 120 ซม. 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลแมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0808/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา 148 ลําดับที ่61  

(กองการศกึษาฯ) 
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    ช้ันวาง 3 ช้ัน 1 ชอง จํานวน 9,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อช้ันวาง 3 ช้ัน 1 ชอง จํานวน 20 ตัวๆ

ละ 450 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผลติจากไมปารตเิกลบอรด 15 มม.  

(2) ขนาดไมนอยกวา กวาง 30 ยาว 40 สูง 85 ซม. 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลแมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808/ว 1248  

ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา 149 ลําดับที ่62  

(กองการศกึษาฯ) 

       

    ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบบนโลงดานลางเปด-ปดได จํานวน 42,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บเอกสารทรงสงูแบบบนโลง

ดานลางเปด-ปดได จํานวน 12 ตัวๆละ 3,500 บาท โดย 

มคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) เปนตูเก็บเอกสารทรงสงุแบบบนโลงดานลางเปด-ปดได 

(2) ขนาดไมนอยกวา 80 (W) x 40 (D) x 160 (H)  

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ  เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มถุินายน  2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่1 (พ.ศ.2561) หนา163 ลําดับที ่82 

(กองการศกึษาฯ) 
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    ตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก 

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) เปนตูตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 4 ฟุต 

(2) ขนาดไมนอยกวา ยาว 180 ซม. ลกึ 40 ซม. สูง 87 ซม. 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  ซึ่งไมสามารถจัดซื้อ 

ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหา 

โดยสบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียน

เทศบาลแมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวันที ่27 

 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ 

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา 151 ลําดับที ่66 

 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โตะทํางาน จํานวน 14,400 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะทาํงาน จํานวน 6 ตัวๆ

ละ 2,400 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) โตะไม 

(2) ขนาดไมนอยกวา  120 x 60 x 75 ซม.  

(3) มสีองบานประต ู

(4) ม ี1 ลิ้นชัก 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ  เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

 ฉบับที่1 (พ.ศ.2561) หนา 151 ลําดับที ่67 (กองการศกึษาฯ) 
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    โตะไมแบบน่ังพื้นสําหรับเด็ก จํานวน 144,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะไมแบบนั่งพื้นสําหรับเด็ก 

 ดานบน จํานวน 96 ชุดๆ ละ 1,500 บาท โดยมคุีณลักษณะ 

 ดังนี้ 

(1) โตะไมแบบนั่งพื้นสาํหรับเด็ก เคลอืบโฟเมกาสขีาว 

 นั่ง 4 คนตอตัว 

(2) ขนาดไมนอยกวา กวาง 80 ซม. ยาว 100 ซม.  

สูง 30 ซม. 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน

2559 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา 161 ลําดับที ่80 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โตะอาหาร จํานวน 147,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะอาหารจํานวน 70 ตัวๆ 

ละ 2,100บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม.  

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ   เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่1 (พ.ศ.2561) หนา 158 ลําดับที ่76 (กองการศกึษาฯ) 
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    พัดลมเพดานพรอมติดตั้ง จํานวน 140,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อพดัลมเพดานพรอมตดิตัง้ 

จํานวน 50 ชุดๆ ละ 2,800 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ขนาดใบพดั 18 นิ้ว 

(2) ปรับแรงลมได 3 ระดับ 

(3)หมุนสายไดรอบทศิทาง 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดยสบื

ราคาจากทองตลาด เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0808/ว 1248  

ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 เพื่อใชใน

กิจการโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา 160 ลําดับที ่79 (กองการศกึษาฯ) 

       

    พัดลมอุตสาหกรรม 24 น้ิว จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อพดัลมอตุสาหกรรม จํานวน 5 ตัวๆ 

 ละ 4,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ขนาด 24 นิ้ว  

(2) แบบสามขา 

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัหาโดย 

สบืราคาจากทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561) หนา159 ลําดับที ่77 (กองการศกึษาฯ) 
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   ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ (410600)        

    โทรทัศนแอล อ ีด ีแบบ Smart TV ขนาด 32 น้ิว จํานวน 102,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโทรทัศน แอล อ ีด ีแบบ Smart TV 

 ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 10,200 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) ระดับความละเอยีด เปนความละเอยีดของจอภาพ 

 ( Resolution ) 1366 x 768 พกิเซล   

(2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขัน้ต่ํา 32 นิ้ว  

(3) แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight 

(4) สามารถเช่ือมตออนิเตอรเน็ตได ( Smart TV ) 

(5) ชอง HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ

สัญญาณภาพและเสยีง 

(6) ชอง USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล

ภาพ เพลง และภาพยนตร 

(7) มตีัวรับสัญญาณดจิติอล ( Digital ) ในตัวรายละเอยีด 

คุณลักษณะตัง้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสาํนัก

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 -

 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 (พ.ศ. 2561)  

หนา 152 ลําดับที ่69 (กองการศกึษาฯ) 
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   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)        

    เครื่องมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 42,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยี โปรเจคเตอร 

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะดังนี้ 

(1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดยีว สามารถตอเปนอุปกรณ

เพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอรและวดีโีอ 

(2) ใช LCD Panel หรอืระบบ DLP 

(3) ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอยีดของภาพ

ที่ True 

(4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขัน้ต่ํา 

 รายละเอยีดคุณลักษณะตัง้ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใชในกิจการ

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 155 ลําดับที ่  72  (กองการศกึษาฯ) 

       

    จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 21,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อจอรับภาพชนดิมอเตอรไฟฟา 

จํานวน 1 จอ โดยมคุีณลกัษณะพื้นฐานดงันี้ 

(1) ขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว หรอื 96 x 120 นิ้ว 

 หรอื 108 x 108 นิ้ว หรอื 93 x 124 นิ้ว หรอื 8 x 10 ฟุต  

หรอื 9 x 9 ฟุต 

(2) ทุกขนาดตามขอ (1) จอมวนเก็บในกลองได บังคับ

จอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวติซ รีโมทคอนโทรล ใชไฟฟา 

 AC 200 โวลต  50 เฮริตซ  

รายละเอยีดคุณลักษณะตัง้ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 156  ลําดับที ่73 

 (กองการศกึษาฯ) 
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   ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)        

    ช้ันวางรองเทา 30 ชอง จํานวน 80,000 บาท  

        1. ชั้นวางรองเทา 30 ชอง จํานวน  72,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาช้ันวางรองเทา 30 ชอง จํานวน 18 ตัวๆ  

ละ 4,000 บาท รวมเปนเงนิ 72,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ

ดังนี้ 

 (1) ผลติจากไมปารตเิกิลบอรด ขนาด 15 มม. 

(2)ขนาดไมนอยกวา กวาง 30 ซม. ยาว 150 ซม. 

 สูง 90 ซม.  

เปนไปตามราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑไดจงึจําเปนตอง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561ปรากฏตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 162 ลําดับที ่81  

(กองการศกึษาฯ) 
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        2. ชั้นวางรองเทา 30 ชอง จํานวน  8,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาช้ันวางรองเทา 30 ชอง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

 4,000 บาท รวมเปนเงนิ 8,000 บาท โดยมคุีณลักษณะดงันี้ 

(1) ผลติจากไมปารตเิกิลบอรด ขนาด 15 มม. 

(2)ขนาดไมนอยกวา กวาง 30 ซม. ยาว 150 ซม.  

สูง 90 ซม.  

      เปนไปตามราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไม

สามารถจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑไดจงึ

จําเปนตองจัดซื้อตามราคาทองตลาด เพื่อใชในกิจการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแมเมาะเปนไปตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนสุด ที่ มท 0808/ 

ว 1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 และหนงัสอืกระทรวง 

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 149 

 ลําดับที ่63 (กองการศกึษาฯ) 

       

    ผามานพรอมอุปกรณและคาตดิตั้ง จํานวน 300,000 บาท  

        1. ผามานพรอมอุปกรณและคาตดิตัง้ จํานวน 

 200,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาผามานพรอมอุปกรณและตดิตั้ง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

(1) ผามานขนาดไมนอยกวา 3.40 x 1.90 เมตร จํานวน 1 ชุด 

(2) ผามานขนาดไมนอยกวา 3.85 x 1.00 เมตร 

 จํานวน 27 ชุด 

(3) ผามาน 3 บาน ขนาดไมนอยกวา 2.05 x 1.90 เมตร 

 จํานวน 18 ชุด 

เปนไปตามราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล 

แมเมาะ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
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ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 157 ลําดับที ่74 

 (กองการศกึษาฯ) 

 

 2. ผามานพรอมอุปกรณและคาตดิตั้ง จํานวน 

  100,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาผามานพรอมอุปกรณและตดิตั้ง จํานวน 

 4 หอง โดยมคุีณลกัษณะพื้นฐานดงันี้ 

1) ผามานขนาดไมนอยกวาสงู  130 ซม. กวาง 165 ซม.  

รวมจํานวน 16 ชุด 

(2) ผามานขนาดไมนอยกวา กวาง 470 ซม. สูง 130 ซม. 

 จํานวน 8 ชุด 

เปนไปตามราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาด เพื่อใชในกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาํบลแมเมาะเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0808/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 150 ลําดับ

ที่ 64 (กองการศกึษาฯ) 
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   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (411100)        

    เครื่องดับเพลงิชนิดผงเคมแีหง (ถังสแีดง) จํานวน 4,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเครื่องดับเพลงิชนดิผงเคมแีหง(ถังสแีดง) 

จํานวน 3 ถังๆ ละ 1,500 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้ 

(1) ถังขนาด 10 ปอนด  

เปนไปตามราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑซึ่งไมสามารถ

จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตอง

จัดซื้อตามราคาทองตลาดเพือ่ใชในกิจการโรงเรียนเทศบาล

แมเมาะเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) 

 หนา 159 ลําดับที ่78 (กองการศกึษาฯ) 

       

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน  5  เครื่องๆ 2,500 บาท รวมเปนเงนิ 12,500 บาท 

 โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดงันี้ 

(1) มกํีาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

(2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพวิเตอรประจําป พ.ศ. 2561 ของกระทรวง

ดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ประกาศ ณ วันที ่23 

 พฤษภาคม 2561 เพื่อใชในกิจการโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 153 

 ลําดับที ่ 70 (กองการศกึษาฯ) 
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  งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 5,392,000 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 5,392,000 บาท  

   เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)        

    อุดหนุนโรงเรยีนวัดบานแขมตามโครงการอาหาร

กลางวัน 

จํานวน 780,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวนั 

โรงเรียนวัดบานแขม ตามหนังสอืโรงเรียนวัดบานแขม

ที่ ศธ 04131.0421/160 ลงวันที่ 28 มถุินายน 2561 ทัง้นี้ 

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0816.2/

ว 324 ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา 

สี่ป พ.ศ. 2561- 2564 หนา 204 ลําดับที ่6  

(กองการศกึษาฯ) 

       

    อุดหนุนโรงเรยีนเวยีงหงสลานนาตามโครงการอาหาร

กลางวัน 

จํานวน 68,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียน

เวยีงหงสลานนา ตามหนงัสอืโรงเรียนเวยีงหงสลานนา 

 ที่ ศธ 04131.0418/88 ลงวนัที่ 28 มถุินายน 2561 ทัง้นี้ 

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุที ่มท 0816.2/

ว 324 ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา 

สี่ป พ.ศ. 2561- 2564 หนา 204 ลําดับที ่6  

(กองการศกึษาฯ) 

       

    อุดหนุนโรงเรยีนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1)  

ตามโครงการอาหารกลางวัน 

จํานวน 4,544,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียน

อนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตามหนังสอืโรงเรียนอนุบาล 

แมเมาะ ที่ ศธ 04131.0427/403 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2561 

 ทัง้นี้ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 

 ที่ มท 0816.2/ว 324 ลงวันที ่19 มถุินายน 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561- 2564 หนา 204 ลําดับที ่6 

 (กองการศกึษาฯ) 
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 งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214) รวม 1,550,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 650,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 650,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการตลาดนัดวชิาการการจัดการศึกษาทองถ่ิน

อําเภอแมเมาะประจําป 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตลาดนดัวชิาการการ 

จัดการศกึษาทองถ่ินอําเภอแมเมาะประจาํป เพื่อจายเปน 

คาตกแตงสถานที ่ คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ  อาหารและอาหารวาง และคาใชจายอื่น 

ที่เก่ียวของ โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  โครงการ

เลขที่  020/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา  87 ลําดับที่  2  (กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกอง

การศึกษาฯ 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรกองการศกึษาฯ เพื่อจายเปนคาวทิยากร  

คาจัดซื้อจัดหาปายประชาสมัพันธ  คาอาหารและอาหาร

วาง และอืน่ๆ ที่เก่ียวของ โดยดําเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

โครงการเลขที่  021/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา  87 ลําดับที่  3  (กองการศกึษาฯ) 
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    โครงการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจัด

งานวันเด็กแหงชาตปิระจําป 

จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับ

เด็กและเยาวชนจัดงานวนัเด็กแหงชาตปิระจําป  เพื่อจายเปน

คาตกแตงสถานที ่ คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ  อาหารและอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่

เก่ียวของ โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 โครงการเลขที ่022 /2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564  หนา 192 

 ลําดับที ่2 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากร 

กองการศึกษาฯสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากรกองการศกึษาฯ สังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ  

เพื่อจายเปนคาวทิยากร คาจัดซื้อจัดหาปายประชาสมัพันธ 

คาอาหารและอาหารวาง และอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดย

ดําเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 โครงการเลขที่ 023/2562 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 22 ลําดับที ่ 1 

(กองการศกึษาฯ) 
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  งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 900,000 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 900,000 บาท  

   เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)        

    อุดหนุนโรงเรยีนแมเมาะวทิยาตามโครงการจางวทิยากร

ชาวตางประเทศเพื่อเตรยีมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 

จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนโรงเรียนแมเมาะวทิยา ตามโครงการ

จางวทิยากรชาวตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซยีน ตามหนังสอืที่ ศธ 04265/473 ลง

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 108 ลาํดับที ่1 (กองการศกึษาฯ) 

       

    อุดหนุนโรงเรยีนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) ตามโครงการ

จางวทิยากรชาวตางประเทศเพื่อเตรยีม 

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนโรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน 1) 

ตามโครงการจางวทิยากรชาวตางประเทศเพือ่เตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซยีน ตามหนังสอืที ่ศธ 04131. 

0427/87 ลงวันที ่15 กุมภาพนัธ 2561 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 108 ลําดับที ่2 

 (กองการศกึษาฯ) 

       

    อุดหนุนวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการกฟผ.แมเมาะ

ตามโครงการจางวทิยากรพเิศษเฉพาะทางเพือ่พัฒนาและ

สงเสรมิคุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจดัการ 

 กฟผ.แมเมาะ ตามโครงการจางวทิยากรพเิศษเฉพาะทาง

เพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกาวสูไทยแลนด 4.0 ตาม

หนังสอืที ่ศธ 0622.17/0160   ลงวันที ่16 กุมภาพันธ 2561 

 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 108 

 ลําดับที ่3 (กองการศกึษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม 4,101,860 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 1,841,760 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 1,841,760 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 1,183,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และอัตรา ก.ท. 

 กําหนดตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563) 

  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 67,200 บาท  

        เพื่อจายคาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวน

ทองถ่ินและเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืน  และตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 85,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลใน

ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล และตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม)  
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   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 446,160 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกจิ และ

พนักงานจางท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบรหิารงานบุคคลของเทศบาล  เปนไปตามแผนพัฒนา

กําลังพนักงานจาง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตาง ๆ  ของ 

พนักงานจางตามภารกจิ และพนักงานจางท่ัวไป ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

ท่ีกําหนดฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 1,853,700 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 250,000 บาท  

   คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (310100) 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชน

แกเทศบาลตําบลแมเมาะ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูรับผดิชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

 คณะกรรมการท่ีรับปฏบัิตหินาท่ีตาง ๆ ของเทศบาลตําบล 

แมเมาะ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 220,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตาง ๆ ใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง ท่ีมาปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ 

ท่ีไดรับคําส่ังใหชวยเหลอืการปฏบัิติงานของเทศบาล ซึ่งเปนงาน

ท่ีเรงดวนนอกเวลาราชการหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการ

ได  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงนิ

ตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 700,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคา คาเย็บหนังสอื เขาปกหนังสอื คาโฆษณาและ

เผยแพร คาตดิตัง้โทรศัพท คาธรรมเนยีม และคาลงทะเบียน 

ตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนงัสอืหรอืเขาปกหนังสอื คา

ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกิลู คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสนิ 

 คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบ้ียประกันภัยรถยนต คาใชจายใน

การดําเนนิคดตีามคําพพิากษา คาจางเหมาบรกิารในการ

ดําเนนิงานตาง ๆ ของเทศบาล ซ่ึงมใิชเปนการประกอบ 

ดัดแปลง ตอเตมิครภุณัฑ ท่ีดนิและสิง่กอสรางอยางใดอยาง

หนึ่ง เชน คาจางเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธการ

ดําเนนิงานของเทศบาล คาจางถายเอกสาร คาสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสตัวปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนุัขบาตามพระปณธิาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราช

กุมาร ี ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมาอื่น ๆ ท่ีเปนกจิการในอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว7120 ลง

วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง

เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม) 

       

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจักร

และนอกอาณาจักร เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชา ท่ีพัก 

 คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบียนในการเขารับ

การฝกอบรม หรอืเขารวมประชุมสมัมนาและคาใชจายอื่นๆ  

ในการเดนิทางไปราชการ ไปอบรม ประชุม หรอืสัมมนาของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนกังานจาง ท่ีมสีทิธเิบิก

ไดตามระเบียบของทางราชการกําหนด (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 
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   คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 250,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน 

 รถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพวิเตอร รถจักรยานยนต 

 เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ ฯลฯ รวมถึงคาบํารุงรักษาหรอื

ซอมแซมทรัพยสนิอืน่ ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ครุภัณฑตางๆ 

 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

   คาวัสดุ (533000) รวม 877,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 77,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดสุํานักงาน กระดาษ หนังสอื 

 กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุไฟฟาและวทิย ุปลั๊กไฟฟา 

 สายไฟฟา ถานไฟฉาย ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 
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   วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุงานบานงานครัว ไมกวาด 

 กระดาษชําระ น้ํายาถูพื้น เขง ผาปูที่นอน ฯลฯ ที่จําเปนตอง

ใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที่ 27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

   วัสดุกอสราง (330600) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุกอสราง ปูนขาว ราวพาดผา 

 ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานในกิจการของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง ยางรถยนต 

 แบตเตอร่ี น้ํามันเบรค ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิต ิ

งานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ  ตามหนังสอืกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248  

ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา

สิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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   วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น (330800) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ น้ํามนัเครื่อง 

 น้ํามันจารบ ีฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานในกิจการ

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามหนงัสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 

 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัด 

เปนวัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม) 

       

   วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุการเกษตร หนากากปองกันแกส

พษิ ผาใบหรอืผาพลาสตกิ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร แถบ

บันทกึเสยีงหรอืภาพ ส ีพูกัน ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 
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   วัสดุเครื่องแตงกาย (331200) จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย รองเทาบูท ถุงมอื

หนัง หมวกผา เสื้อกันฝน ถุงมอืผา ผาปดจมูก ฯลฯ ที่

จําเปนตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตําบล

แมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

   วัสดุคอมพวิเตอร (331700) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร อุปกรณบันทกึ

ขอมูล เมาส  หมกึคอมพวิเตอร แผนซดี ีฯลฯ ที่จําเปนตอง 

ใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 ตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที่ 27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

   วัสดุอื่น (331700) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุอืน่  น้ํายาเช็ดกระจก ฟองน้าํลาง

รถ น้ํายาลางรถ ไมปดฝุน ผาดบิ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 
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   คาสาธารณูปโภค (534000) รวม 26,700 บาท  

   คาบรกิารโทรศัพท (340300) จํานวน 26,700 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสาํหรับสํานักงานเทศบาลตาํบล 

แมเมาะ โทรศัพททางใกล ทางไกลภายในประเทศ ทางไกล

ระหวางประเทศและคาโทรศพัทเคลื่อนที ่คาบริการ

อนิเตอรเนต็ รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช

บริการ เชน คาเชา เครื่องหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา

สายหรอืเพิ่มคูสาย และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ (กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม) 

       

  งบลงทุน รวม 406,400 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 406,400 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410100)        

    เกาอี้สํานักงาน จํานวน 16,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเกาอี้สํานักงานจาํนวน 4 ตัวๆละ 

 4,200.- บาท โดยมลีักษณะดังนี้ 

1. แบบมพีนักพงิสงู มทีาวแขน 

2. ปรับสูงต่าํดวยโชคไฮโดรลกิ 

3. ขนาดไมนอยกวา (ก) 55 x (ล) 66 x (ส) 108-114 ซม. 

สําหรับใชในหองสาํนักงาน และอาคารงานบริการ

สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่ และอาคารงานรักษา 

ความสะอาดและสิ่งแวดลอม จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่141  ลําดับที ่46  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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    เกาอี้เอนกประสงค จํานวน 4,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเกาอี้เอนกประสงค 

 จํานวน 6 ตัวๆ ละ 800.- บาท โดยมลีักษณะขนาดไมนอย

กวา (ก) 432 x (ล) 550 x (ส) 905 มม.สําหรับใชในหอง

สํานักงานและอาคารงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสขุ

จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาดเนื่องจากเปนรายการ

นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ เปนไปตามหนังสอืกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0808/ว

1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  และหนงัสอืกระทรวง 

มหาดไทยที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 

 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิ 

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่142  ลําดับ

ที่ 48 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

    ตูเก็บบัตรและแฟมประวตัิ จํานวน 11,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บบตัรแฟมประวัต ิ

 จํานวน 1 ตูๆ  ละ 11,000.- บาท โดยมลีักษณะขนาดไมนอย

กวา (ก) 54.1 x (ล) 61.6 x (ส) 132.2 ซม.สําหรับใชใน 

ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทย  จัดหาโดยการสบืราคา

จากทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวนัที ่

 27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิ

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่143  ลําดับ

ที่ 49 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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    ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลางช้ันโลง จํานวน 9,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปดขาง-กลาง

ช้ันโลง จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,500.- บาท โดยลักษณะดงันี้ 

1. (ก) 120 x (ล) 40 x (ส) 89 ซม. 

2. โครงสรางทาํจากไมปารตเิคิลเคลอืบผวิเมลามนิสขีาว 

 หนาบานและแผนช้ันสเีวลเก พรอมมกุีญแจล็อค 

สําหรับใชในหองสาํนักงาน จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว

0444 ลงวนัที่ 24  มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่140  ลําดับที ่44  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

    ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู โดยมี

ลักษณะเฉพาะดงันี้ 

1. ดานบนบานเลื่อนกระจก 

2. ดานลางบานเลื่อนกระจก 

3. ขนาดไมนอยกวา (ก) 91.4 x (ล) 45.7 x (ส) 182.9 ซม. 

สําหรับใชในหองสาํนักงาน จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่140  ลําดับที ่43  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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    โตะคอมพวิเตอร 80 เซนตเิมตร จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะคอมพวิเตอร 80 เซนตเิมตร 

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท โดยมลีกัษณะดังนี้ 

1. (ก) 80 x (ล) 60 x (ส) 75 ซม. 

2. โครงสรางทําจากไมปารตเิคลิเคลอืบผิวเมลามนิ หนาโตะ

เจาะรู รอยสายไฟบนหนาโตะสําหรับใชในหองสํานกังานและ

อาคารงานบรกิารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จัดหาโดย

การสบืราคาจากทองตลาดเนือ่งจากเปนรายการนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808/ว1248 ลงวันท่ี 27 

 มถินุายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/

ว0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

 ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนาท่ี 141ลําดับท่ี 45(กองสาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอม) 

       

    โตะทํางาน จํานวน 16,600 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 8,300.-

 บาท โดยมลีักษณะดงันี้ 

1. มลีิ้นชัก 2 ลิ้นชกั ซาย-ขวา 

2. หนาโตะทําจากไมปารตเิคลิ เคลอืบผิวเมลา

มนิ หนา 25 มม. สขีาว 

3. หนาบานลิ้นชกัสเีวงเก 

4. ขนาดไมนอยกวา (ย) 160 x (ก) 80 x (ส) 75 ซม. 

สําหรับใชในหองสํานกังานและอาคารงานบรกิารสาธารณสุข

และสาธารณสุขอื่น จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาด

เนือ่งจากเปนรายการนอกบัญชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ เปนไป

ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808/ว1248 ลงวันท่ี 27 มถินุายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

 ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) 

 หนาท่ี 142  ลําดับท่ี 47 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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    โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโทรศัพทสํานักงาน 

 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท  โดยมลีักษณะดังนี้ 

- โทรศัพทแบบไรสาย ระบบคลื่นความถ่ี 2.4 GHZ 

- หนาจอ LCD ขนาดใหญ 1.8 นิ้ว 

- แสดงหมายเลขเรียกเขา (Caller  ID)  

- บันทกึหมายเลขโทรศัพทได 10 หมายเลข 

- รองรับจํานวนสายเรียกเขาได 1 สาย 

- มหีนวยความจาํสมดุโทรศพัท 100 หมายเลข 

- มรีะบบ Speaker Phone  

- มปีุม Redial และปุม Flash  

- สามารถใชไดขณะไฟดับ 

- พรอมอุปกรณตดิตัง้ 

สําหรับใชในหองสาํนักงานและอาคารงานรักษาความสะอาด

และสิง่แวดลอม  จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 

เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนที่สดุ ที่ มท 0808/ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 

 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08908.2/ว 1536  

ลงวันที ่19 มนีาคม 2561 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิ

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่143  ลําดับ

ที่ 50 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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    พัดลมระบายอากาศ จํานวน 4,400 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อพดัลมระบายอากาศ  ขนาด

ใบพัด 8 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 2,200.- บาท  โดยมี

ลักษณะดังนี้ 

- พัดลมระบายอากาศแบบตดิผนัง ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 

- มรีะบบการทํางานดวยสวติซอัตโนมัต ิ

- มรีะบบตดัไฟอตัโนมัตเิทอรมอลฟวส 

- ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย มอก. จากสํานักงาน

มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

- พรอมอุปกรณตดิตัง้ 

สําหรับใชในหองสาํนักงาน จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 

 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่143  ลําดับที ่51  

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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   ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ (410600)        

    ชุดกลองวงจรปด 4 ตัว เครื่องบันทึกภาพ  

4 ชองสัญญาณ 

จํานวน 25,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อชุดกลองวงจรปด 4 ตัว เครื่อง

บันทกึภาพ 4 ชองสัญญาณ  โดยมลีักษณะดังนี้ 

1. ชุดกลองวงจรปด 4 ตัว 

2. เครื่องบันทกึภาพ 4 ชองสญัญาณ 

3. ความละเอยีดของภาพ 2 ลานพกิเซล 1080 FHD 

 Resorution 

4. พรอมอุปกรณทอรอยสายและอุปกรณตดิตัง้ 

สําหรับใชในอาคารงานรักษาความสะอาด  จัดหาโดยการ

สบืราคาจากทองตลาดเนือ่งจากเปนรายการนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808/ว1248 ลงวนัที ่

 27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่144 

  ลําดับที ่53 (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม) 

       

   ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)        

    ตูเย็นขนาด 9 คิวบกิฟุต จํานวน 15,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัหาตูเยน็  ขนาด 9 คิวบกิ

ฟุต จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้ 

1) ขนาดที่กําหนดเปนความจภุายในขัน้ต่ํา 

2) ขนาดความจไุมนอยกวา 9 คิวบกิฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลาก

ประสทิธภิาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศ

ไทยตัง้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสาํนกั

งบประมาณ ประจําป พ.ศ.2561  สําหรับในภารกิจงาน

สังคมสงเคราะห  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนาที ่144  ลําดับที ่52  
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   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาด

ไมนอยกวา 19 น้ิว) 

จํานวน 32,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 16,000.- บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มหีนวยความจํา

แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz 

- มหีนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอยาง

ใดอยางหนึง่ หรอื ดกีวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ี

หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรอื  

2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ

ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 2 GB หรอื  

3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถใน

การใชหนวยความจาํหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 2 GB 

- มหีนวยความจาํหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มหีนวยจัดเก็บ

ขอมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอื ดกีวา ขนาดความจุไม

นอยกวา  1 TB หรอืชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย 

- มชีองเช่ือมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไม

นอยกวา 3 ชอง 
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- มแีปนพมิพและเมาส  

- มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio ไมนอย

กวา 600 : 1 และมขีนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 

 1 หนวย  

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

สําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ (ฝายบริหารงานทั่วไปและงาน

บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) เพื่อการปฏบิัตงิาน

ใหเกิดความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวกทันสมัยและ 

เหมาะสม เพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนาที ่145ลําดับที ่55 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    เครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพมิพ Multifunction แบบฉีด

หมกึ (Inkjet)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถเปน Printer, Copier, 

 Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดยีวกัน 

- ใชเทคโนโลยแีบบพนหมกึ (Inkjet) 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอย

กวา 4,800 x 1,200 dpi หรอื 1,200 x 4,800 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอ

นาท ี(ppm) หรอื 15 ภาพตอนาท ี(ipm) 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 27 หนาตอ

นาท ี(ppm) หรอื 10 ภาพตอนาท ี(ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได 

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 1,200 x 2,400 dpi 

- มถีาดปอนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
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        - สามารถถายสาํเนาเอกสารไดทัง้สแีละขาวดาํ 

- สามารถทําสาํเนาไดสูงสดุไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 สําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ (งานบริการสาธารณสุขและ

สาธารณสุขอืน่) เพื่อการปฏบิตังิานใหเกิดความรวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและเหมาะสม เพยีงพอตอ 

การปฏบิัตงิาน  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนาที ่146  ลําดับที ่56   (กองสาธารณสุขฯ) 

       

    เครื่องพมิพชนิดเลเซอรหรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาท)ี 

จํานวน 7,900 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพมิพชนดิเลเซอร หรอื

ชนดิ LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที 1 (27 หนา/

นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 27 หนาตอ

นาท ี(ppm) 

- สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอตัโนมัตไิด 

- มหีนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอื สามารถใชงานผาน

เครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

- มถีาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
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เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561 

 สําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ (ฝายบริหารงานทั่วไป) เพื่อ

การปฏบิัตงิานใหเกิดความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวก 

 ทันสมัยและเหมาะสม เพยีงพอตอการปฏบิตังิาน  ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนาที ่146  ลําดับ

ที่ 57   (กองสาธารณสุขฯ) 

    เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสาํรอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-

 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มกํีาลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี 

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

สําหรับใชในกองสาธารณสุขฯ (ฝายบริหารงานทั่วไป, งาน

บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) เพื่อการปฏบิัตงิาน

ใหเกิดความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ สะดวก ทันสมยัและ

เหมาะสม เพยีงพอตอการปฏบิัตงิาน  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (2561–2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนาที ่147 ลําดับที ่58 

(กองสาธารณสุขฯ) 

       

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)        

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 230,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและซอมแซมโครงสรางของ

ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงปกต ิหรอืคาซอมกลาง (กอง

สาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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 งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) รวม 9,501,380 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 7,435,380 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 7,435,380 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 2,043,600 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําปตามตําแหนง และตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง 

 หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล และอตัรา ก.ท. กําหนด ตามแผน

อัตรากําลงั 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)  ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง (กองสาธารณสุข 

และสิง่แวดลอม) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 24,000 บาท  

        เพื่อจายคาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวน

ทองถ่ินและเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืน ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑและ 

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

(กองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 102,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลใน

ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม) 
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   คาจางลูกจางประจํา (220500) จํานวน 520,560 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางประจาํใหแกลูกจางประจํา พรอมเงนิ

ปรับปรุงคาจางประจําป ตามบัญชีกําหนดตาํแหนงงบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด เปนไปตามแผนอตัรากําลัง 3 ป 

 (พ.ศ. 2561 -2563) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 4,330,200 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางภารกิจและพนกังานจาง

ทั่วไป ตามกรอบแผนอตัรากําลังของเทศบาลตําบลแม

เมาะ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 415,020 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากําลังของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 1,616,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 76,000 บาท  

   คาเชาบาน (310400) จํานวน 36,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาล  

ตามสทิธทิี่เบกิไดตามระเบยีบฯ (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 40,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ 

 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 840,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการบรกิารสาธารณสุขเคลื่อนท่ี จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการบรกิาร

สาธารณสุขเคลื่อนท่ี ประกอบดวย คาวสัดุอุปกรณ คายาและ

เวชภัณฑ  และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ เปนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกฬีาและการสงนักกฬีาเขารวม

การแขงขันกฬีาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 และตามระเบียบหนังสอืสั่งการท่ีเกี่ยวของทุกฉบับ ตามเลขท่ี

โครงการ 024/2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาท่ี 161ลําดับท่ี 4 (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม) 

       

    โครงการรณรงคฉดีวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบาและ

สงเสรมิการเลี้ยงสุนัขท่ีถูกตองในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 120,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการรณรงคฉดีวัคซีน

ปองกันโรคพษิสุนัขบาและสงเสรมิการเลี้ยงสนุัขท่ีถูกตองใน

เขตเทศบาลตําบลแมเมาะ ประกอบดวย เงินคาตอบแทน 

อาสาปศุสัตว คาวสัดุอุปกรณ คาวคัซีนปองกันโรคพษิสุนัขบา 

 สมุดประจําตัว ปายหอยคอ คาปาย  และคาใชจายอื่นๆ 

 ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกฬีาและ

การสงนักกฬีาเขารวมการแขงขันกฬีาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ.2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสดุ 

 ท่ี มท 0810.5/0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 และหนังสอื

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31 สงิหาคม 2560 และหนังสอื 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ 

1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 ตามเลขท่ีโครงการ 

025 /2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -

 2564) หนาท่ี  160  ลําดับท่ี 3 (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 
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    โครงการรณรงคชุมชนปลอดลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการรณรงคชุมชน

ปลอดลูกน้ํายุงลาย ประกอบดวย คาวัสดอุุปกรณ คาปาย 

ไวนลิประชาสัมพนัธ คาตอบแทนวทิยากร คาอาหารวาง 

และเครื่องดืม่ คาอาหารกลางวัน คาจางเหมาจัดสถานที ่

 คาจางเหมาเครื่องเสยีง คาตอบแทนวงดุริยางค และ

คาใชจายอืน่ ๆ ที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และตาม

ระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ  ตามเลขที่

โครงการ 026 /2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที่  161  ลําดับที ่5   

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

       

    โครงการใหความรูดานสถานประกอบการตามพ.ร.บ.  

การสาธารณสุข 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการใหความรูดาน

สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขประกอบ 

ดวย คาวัสดอุุปกรณ คาตอบแทนวทิยากร คาปาย 

 คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย

อื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และตามระเบยีบ หนังสอืสัง่การที่

เก่ียวของทุกฉบับ ตามเลขทีโ่ครงการ  027/2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่159 

ลําดับที ่1  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  
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    โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของผูปฏบิัตงิาน

ดานสาธารณสุขประจําหมูบาน 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการอบรมและ

พัฒนาศักยภาพของผูปฏบิัตงิานดานสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ประกอบดวย คาวัสดอุุปกรณ คาอาหารกลางวัน 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวทิยากร คาวัสดุ

อุปกรณ คาปายไวนลิ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัส คาของ

สมนาคุณในการดงูาน และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 และตามระเบยีบ หนังสอืสั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ ตาม

เลขที่โครงการ 028 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที่ 193 ลําดับที ่1 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

       

    โครงการอบรมอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการอบรมอาสา 

สมัครดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย คาวัสดอุุปกรณ 

 คาตอบแทนวทิยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 

และเครื่องดืม่ คาปาย และคาใชจายอืน่ ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 และตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

 พ.ศ. 2543 มาตรา 50 (3) และตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน

ทั่วไป เลม 134 ตอนพเิศษ 2672 วันที่ 1 พฤศจกิายน 2560 

 และตามระเบยีบ หนังสอืสั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ ตาม

เลขที่โครงการ  029 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที่ 126  ลําดับที ่2 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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   คาวัสดุ (533000) รวม 700,000 บาท  

   วัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย (330900) จํานวน 700,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย 

ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ และวัคซีน

ปองกันและควบคุมโรคพษิสุนขับาตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา ตามพระปณธิาน 

 ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 

 ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และ

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สดุ 

 ที่ ท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สงิหาคม 2560 และหนังสอื

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ 

1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561 (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม) 

       

  งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 450,000 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 450,000 บาท  

   เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)        

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

จํานวน 240,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบานแตละหมูบาน

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ จํานวน 12 หมูบาน 

(หมูบาน ๆ ละ 20,000.- บาท/จํานวน 3 โครงการ) ในการ

ดําเนนิโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 

 12 มกราคม 2560 และหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สงิหาคม

2560 และหนังสอืดวนที่สดุ ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที ่

 15 มกราคม 2561  และหนงัสอืที ่ลป 0023.14/ว063  

ลงวันที ่19 มกราคม 2561  และหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที ่
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     10 เมษายน 2561ประกอบดวย 1) โครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค  2) โครงการสบืสานพระราช

ปณธิานสมเด็จยา ตานภยัมะเร็งเตานม  3) การควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  4) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ

เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  5) การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม 

และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  6) การควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  7)  การควบคุมโรค

มาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 8) การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  9) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่สมเด็จพระเจา 

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลกัษณอัครราชกุมารี 

10) โครงการชวยลดการตดิเอดสจากแมสูลูก สภากาชาด

ไทย พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทิ

นัดดามาต ุ 11) โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ

ตดิ To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวยัรุนในชุมชน/

หมูบาน) ทูลกระหมอมหญงิอบุลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนา

พรรณวดี    ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  หนาที ่ 103-105 

 ลําดับที ่  1  (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม)  
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    อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

จํานวน 210,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ

หมูบาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขต

เทศบาลตาํบลแมเมาะ จํานวน 210,000.- บาท ตาม

แผนพัฒนาสขุภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบานในเขต

เทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามหนังสอืดวนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/

ว 73 ลงวันที ่14 มกราคม 2557 และหนังสอืดวนที่สดุ 

 ที่ มท 0891.3/ว2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557  ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนาที ่ 198 

ลําดับที ่  1  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห(00231) รวม 791,200 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 760,800 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 760,800 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 342,720 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําป ตามตาํแหนงและอัตรา ก.ท. กําหนดตาม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) (กองสวสัดกิาร

สังคม) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 18,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาล 

ตําแหนงประเภท บริหารทองถ่ินและตาํแหนงประเภท

อํานวยการทองถ่ิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามแผนอัตรากําลงั 

 3 ป (พ.ศ.2561-2563) (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

   คาจางลูกจางประจํา (220500) จํานวน 280,080 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางประจาํใหแกลูกจางประจํา พรอมเงนิ

ปรับปรุงคาจางประจําป ตามบัญชีกําหนดตาํแหนงที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามแผนอตัรากําลงั 3 ป  

(พ.ศ.2561-2563) (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 108,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง

ตามภารกิจตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) 

 (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 12,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป 

และพนักงานจางตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (พ.ศ.2561-2563) (กองสวัสดกิารสังคม) 
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  งบลงทุน รวม 30,400 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 30,400 บาท  

   ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)        

    ตูเย็นขนาด 5 คิวบกิฟุต จํานวน 6,500 บาท  

     เพื่อจายเปนคาจดัหาตูเยน็  ขนาด 5 คิวบกิฟุต 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้ 

1) ขนาดที่กําหนดเปนความจภุายในขัน้ต่ํา 

2) ขนาดความจไุมนอยกวา 5 คิวบกิฟุต เปนรุนที่ไดรับฉลาก

ประสทิธภิาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศ

ไทยตัง้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสาํนกั

งบประมาณ ประจําป พ.ศ.2561  สําหรับในภารกิจงาน

สังคมสงเคราะห  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 138 ลําดบัที่ 39(กองสวสัดกิารสงัคม) 

          

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม

นอยกวา 19 น้ิว) 

จํานวน 16,000 บาท  

     เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอย

กวา 3.5 GHz หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มหีนวยความจาํหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา มี

ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอื

ดกีวา ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB หรอื ชนดิ Solid 

 State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 120 GB 

 จํานวน 1 หนวย  
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     - ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย  

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไม

นอยกวา 3 ชอง  

- มแีปนพมิพและเมาส  

- มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio  

ไมนอยกวา 600 : 1 และมขีนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

ตัง้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 สําหรับใชในงานในกองสวสัดกิารฯ เพื่อใหการปฏบิัตงิานให

เกิดความรวดเร็วมปีระสทิธภิาพสะดวก ทันสมยัและ

เหมาะสม เพียงพอตอการปฏบิัตงิานปรากฏตามแผนพัฒนา

สี่ป(2561–2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 137  ลําดับที ่37   

(กองสวัสดกิารสงัคมฯ) 

          

    เครื่องพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาท)ี 

จํานวน 7,900 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพมิพชนดิเลเซอร/ชนดิ LED  

ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี 

 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้ 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 27 หนาตอ

นาท ี(ppm) 

- สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอตัโนมัตไิด 

- มหีนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
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     - มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา 

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มชีองเช่ือมตอระบบ

เครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอืสามารถใชงานผาน

เครอืขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

- มถีาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร ประจําป 2561 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 137 

ลําดับที ่38 (กองสวัสดกิารสงัคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 9,676,680 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 6,278,880 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 6,278,880 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 2,870,400 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที ่ก.ท. กําหนด 

 ตามแผนพัฒนากําลัง 3 ป  (พ.ศ.2561-2563)ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

 เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล  (กองชาง) 

       

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 67,200 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงาน 

สวนทองถ่ิน และ  เงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงาน

เทศบาล ตามประกาศคณะ กรรมการพนกังานเทศบาล 

 เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน เทศบาล ไดรับ 

เงนิคาตอบแทนนอก เหนอืจากเงนิเดอืน ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง 

 หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของ

เทศบาล (กองชาง) 

       

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 103,200 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนง แกพนักงานเทศบาล

ตําแหนง นักบริหาร งานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง 

 หลัก เกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล (กองชาง) 

 

 

 

 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

248 

 

   คาจางลูกจางประจํา (220500) จํานวน 280,080 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจางประจาํใหแกลูกจางประจํา พรอมเงนิ

ปรับปรุงคาจางประจําป ตามบัญชีกําหนดตาํแหนงที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนไปตามแผนอตัรากําลัง 3 ป 

 (พ.ศ.2561-2563) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

       

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 2,649,720 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 (พ.ศ.2561-2563) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (กองชาง) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 308,280 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตาง ๆ  

ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัลาํปาง 

 เรื่อง หลัก  เกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล(กองชาง)  

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 3,049,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 246,000 บาท  

   คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (310100) 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏบิัตริาชการอันเปน

ประโยชนแก เทศบาลตาํบลแมเมาะ เชน บุคคลหรอื

คณะกรรมการผูรับผดิชอบ การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารงานพัสดภุาครัฐ คณะกรรมการที่รับปฏบิัต ิ

 หนาที่ตาง ๆ ของเทศบาลตาํบลแมเมาะ(กองชาง) 
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   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310100) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ตาง ๆ ใหแก  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงาน

จาง ที่มาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ หรอืในวนัหยุดราชการ

ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบิัตงิานของเทศบาลซึ่งเปน

งานที่เรงดวน นอกเวลาราชการหรอืงานที่ไมอาจทาํ ในเวลา

ราชการได  เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบกิเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  (กองชาง) 

       

   คาเชาบาน (310400) จํานวน 36,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตาม 

สทิธทิี่เบกิไดซึง่ไดรับสทิธิ์เบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

 และตามระเบยีบหนังสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ  

(กองชาง) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปน คาชวยเหลอืการศกึษาบุตรของ พนักงาน

เทศบาล ลูกจาง ประจํา ที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษา

ของบุตร พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

ประกอบหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809/ว 1013  

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบกิเงนิสวัสดกิาร

เก่ียวกับการศกึษาบุตร (กองชาง) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 1,750,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 800,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคา คาเย็บหนังสอื เขาปกหนังสอื คาโฆษณา 

 และเผยแพร  คาตดิตัง้โทรศพัท คาธรรมเนยีม และ

คาลงทะเบยีนตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนงัสอืหรอื

เขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล  คาระวาง

บรรทุก คาเชาทรัพยสนิ คาธรรมเนยีมตาง ๆ คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคํา

พพิากษา คาจางเหมาบริการในการดําเนนิงานตาง ๆ  

ของเทศบาล ซึ่งมใิชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเตมิ

ครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสรางอยางใด อยางหนึง่ เชน  

คาจางเหมาจัดทาํวารสารประชาสัมพันธ การดําเนนิงาน 

ของเทศบาล คาจางถายเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมา

อื่น ๆ ที่เปนกิจการในอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน เปนไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณฑการเบกิจายเงนิ คาจางเหมาบริการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองชาง) 

       

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจักร

และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่

พัก คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบยีนเขารับ

การอบรม หรอืเขารวมประชุมสัมมนา และคาใชจายอื่นๆ  

ในการเดนิทางไปราชการ อบรม ประชุม หรอืสมัมนาของ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

ประจํา และพนักงานจาง และอาสาสมคัรตาง ๆ ที่มสีทิธเิบกิ

ไดตามระเบยีบของทางราชการกําหนด โดยเบกิจายตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 (กองชาง) 
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    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและระบบจัดเก็บ

อเิล็กทรอนกิสขององคกร ตามนโยบายภาครัฐ 4.0 

จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิการตามโครงการ  

พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและระบบจัดเก็บ

อเิล็กทรอนกิสขององคกรตามนโยบายภาครัฐ 4.0 

รายละเอยีดโครงการเลขที ่ 061 /2562ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1(พ.ศ.2561) หนา 101 ลําดับที ่1  

(กองชาง) 

       

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต

สวนกลาง  เครื่องพมิพดดี รถจักรยานยนต เครื่องปรับ 

อากาศ ตู โตะ ฯลฯ รวมถึง คาบํารุงรักษาหรอืซอมแซม

ทรัพยสนิอืน่ เชน วัสดุตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิเปนไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มนีาคม 2561  (กองชาง) 

       

   คาวัสดุ (533000) รวม 1,053,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 70,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดสุํานักงาน กระดาษ หนังสอื 

 กรรไกร เกาอี้พลาสตกิ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิต ิ

งานใน กิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามหนังสอื 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิง่ของ

ที่จัดเปนวัสดุครุภัณฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ(330200) จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุไฟฟา  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา 

 ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิานใน กิจการ

ของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 

มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเปน

วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ (กองชาง) 
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   วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดงุานบานงานครัว ผงซักฟอก แปรง ไม

กวาด ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิตงิาน  ในกิจการของ

เทศบาลตาํบลแมเมาะ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 

 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่

จัดเปนวัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุกอสราง (330600) จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุ

กอสราง ส ีปูนซเีมนต ทราย  กระเบื้อง ฯลฯที่จาํเปนตองใช

ในการปฏบิตังิานใน กิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถุินายน 2559 

 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเปนวสัดุครุภัณฑ

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (กองชาง) 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง  ยางรถยนต 

 น้ํามันเบรก นอตและสกรู เพลา ที่จําเปนตองใชในการ 

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ เปนไปตาม 

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดุการเกษตร ปุย พชืและสัตว วัสดุเพาะชํา 

 ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถุินายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 3,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดโุฆษณาและเผยแพร พูกัน ส ี กระดาษ

เขยีนโปสเตอร ฟลม ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในการปฏบัิต ิงาน

ในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ เปนไปตามหนงัสอืกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง

วันที่ 27 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิง่ของ

ที่จัดเปนวัสดุครุภัณฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุเครื่องแตงกาย (331200) จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย เครื่องแบบ เสื้อ 

 กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในกิจการ

ของ เทศบาลตําบลแมเมาะ เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 

 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่

จัดเปนวัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุคอมพวิเตอร (331400) จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพวิเตอร  อุปกรณบันทกึขอมูล เทป

บันทกึขอมูล ฯลฯ ที่เปนตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการ 

 ของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามรายละเอยีด เปนไปตาม

หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มถุินายน 2559 เรื่อง  แนวทางการ

พจิารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดคุรุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 

       

   วัสดุอื่น (331700) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดอุื่น ๆ มเิตอรน้ํา - ไฟฟา หัวเช่ือมแกส 

 ฯลฯ ที่จําเปนตองใชในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถุินายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
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  งบลงทุน รวม 348,800 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 248,800 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410100)        

    เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,800 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อครุภัณฑเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 

 ราคาตัวละ  2,800 บาท โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ เปนเกาอี้

ทํางาน แบบมพีนักพงิ ม ีทาวแขน ปรับ สูง-ต่ํา ดวยโชค

ไฮโดรริค ขนาดไมนอยกวา กวาง 680  มม. ลกึ 705 มม. 

 สูง 980 มม. จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เพื่อใชใน

สํานักงานกองชางเปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่

 27 มถุินายน 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 168  ลําดับที ่89 

(กองชาง) 

       

   ครุภัณฑกอสราง (410500)        

    เครื่องเจาะเก็บตัวอยางคอนกรตี จํานวน 63,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาครุภัณฑเครื่องเจาะเก็บตัวอยาง

คอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

-เปนเครื่องเจาะขนาดไมต่ํากวา 5.5 แรงมา 

-สามารถเจาะขนาดตัวอยางไมต่ํากวา 4 นิ้ว อัตราความเร็ว

ในการหมนุเจาะ สามารถปรับเรงความเร็วไดสงูสดุ ไมต่าํ

กวา 3,000 รอบตอนาท ี

-ตัง้อยูบนฐานแบบมลีอจํานวน 4 ลอ เข็นได สะดวกในการ

เคลื่อนยาย และมเีบรกหรอืทีล่็อคลอเมื่อตองการเจาะ 

-มรีะบบระบายความรอนดวยน้ําสําหรับหลอเย็นในขณะ

ทํางานหมนุเจาะตดิตัง้มาพรอมกับตัวเครื่องพรอมถังบรรจุ

น้ําสาํหรับหลอเยน็ 

-ระบบสงน้ําเปนการปลอยน้าํจากถัง มกีอกควบคุมการ

เปด-ปด 
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     -การปรับระดับสูงต่าํของกระบอกเพลาโดยการหมุน

พวงมาลัย 

-รับประกันสนิคาไมนอยกวา 1 ป 

-เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ที่สุด ที่ มท0808/ว1248 ลงวนัที่ 27 มถุินายน 2559 

และ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  

ลงวันที ่24 มกราคม 2561จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ เพื่อใชในกิจการงานกองชางปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 168 ลําดับ 88 (กองชาง) 

    

    เครื่องตบดนิ จํานวน 42,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อครุภัณฑเครื่องตบ

ดนิ จํานวน 2 เครื่อง โดยม ี

 คุณลักษณะ ดังนี้ 

 1) ใชเครื่องยนตเบนซนิ 

 2) น้ําหนักของเครื่องตบดนิไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 

 3) แรงบดอดัไมนอยกวา 5 ตัน 

 4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 คร้ังตอนาท ี

 ตัง้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 

ประจําป  พ.ศ.2561  เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนทีสุ่ดที ่มท  0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่

 27 มถุินายน 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 170 ลําดับที ่92 (กองชาง) 
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   ครุภัณฑสํารวจ (411300)        

    เครื่องตรวจจับโลหะใตดิน จํานวน 20,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาครุภัณฑเครื่องตรวจจับโลหะใตดนิ 

 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ความลกึในการคนหาวัตถุโลหะใตดนิไดไมนอย

กวา 1.5 เมตร 

2) สามารถใชหูฟงในการเตอืนเมื่อพบวัตถุโลหะ 

3) มหีนาจอแสดงผล 

4) สามารถใชพลังงานไฟฟา 

    ตัง้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ ประจําป พ.ศ.2561 เพื่อใชในกิจการงาน 

กองชางเปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ดที ่มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

 27 มถุินายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1  

(พ.ศ.2561) หนา 167  ลําดับที่ 87 (กองชาง) 

       

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้ 

-มหีนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core)  จํานวน 1 หนวย โดยมคุีณลักษณะอยางใด

อยางหนึง่ หรอืดกีวา ดังนี้ 

1) ในกรณทีี่มหีนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม

นอย  กวา 2 MB ตองมคีวามเร็วสัญญานนาฬกิาพื้นฐานไม

นอยกวา 3.0 GHz และมหีนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics  Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอื 
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        2) ในกรณทีี่มหีนวยความจาํ แบบ Cache Memory ขนาดไม

นอยกวา 3 MB ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไม

นอยกวา 2.5 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณ นาฬกิาได

ในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสงู 

-มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา ขนาด

ไมนอย กวา 8 GB 

-มหีนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอย

กวา 1 TB  หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุมนอย

กวา 120 GB  จํานวน 1 หนวย 

-มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมนอย

กวา 1,366 x 768 pixel และมขีนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

-มDีVD-RW หรอืดกีวา แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอื

ภายนอก  (External) จํานวน 1 หนวย 

-มชีองเช่ือมตอระบบเครอืขาย(Network Interface) แบบ  

 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มชีองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไม

นอยกวา 3  ชอง 

-มชีองเช่ือมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 

 (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ Bluetooth 

เพื่อใชในงานกองชาง เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณสมบัตพิื้น ฐานครุภัณฑ คอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ.

2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ประกาศ 

ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561) หนา 170 ลําดับที ่91 (กองชาง) 
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   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)        

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคา ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ  เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึง 

คาซอมบํารุงปกต ิหรอื คา ซอมกลาง เปนไปตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่

 19 มนีาคม 2561  (กองชาง) 

       

   คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท  

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง        

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอสราง (กองชาง) 

       

 งานไฟฟาถนน (00242) รวม 16,068,000 บาท  

  งบลงทุน รวม 14,668,000 บาท  

   คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000) รวม 14,668,000 บาท  

   คาตดิตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณซึ่งเปนการตดิตั้งคร้ัง

แรกในอาคารหรอืสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรอื

ภายหลังการกอสราง (420100) 

       

    โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสระวายนํ้าเทศบาลตําบล

แมเมาะ 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสระ

วายน้าํเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(1) โดยการเปลีย่นสายไฟฟา รวมถึงอุปกรณไฟฟา และ

ตูควบคุมไฟฟา และอืน่ๆ 

(2) รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 เลขที ่47 /2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัต ิ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 
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      มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 42 ลําดับที่ 29 (กองการศกึษาฯ) 

    

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000)        

    โครงการกอสรางขยายถนนทางเขาศาลาอเนกประสงค

บรเิวณหนาบานสมหวังบานเมาะหลวง หมูที่ 8 

จํานวน 240,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางขยายถนนทางเขาศาลา

อเนกประสงคบริเวณหนาบานสมหวัง โดยการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

 ยาวรวม 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   และกอสราง

ลาน คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 210.00 ตารางเมตร 

หนา 0.125 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาล

ตําบลแมเมาะ เลขที่ 17/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 36 ลําดับ 19 (กองชาง) 
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    โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้าสายบาน

นางแสงจันทรขัดจา ถึง บานนายเพชร เครอืแกว  

บานหวยรากไม หมูที่ 2 

จํานวน 1,138,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา โดย

กอสรางถนนแอสฟลทตกิคอนกรตีขนาดกวาง 4.00 เมตร 

 ยาว 307.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นที่รวมกันไม

นอยกวา 1,228.00 ตารางเมตร และกอสรางรางระบายน้ํา

และวางทอระบายน้ํารวมบอพักความยาวรวม 250.00 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ 

เลขท่ี 8/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผน 

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับ

ท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนา 27 ลําดับ 3 (กองชาง) 

       

    โครงการกอสรางถนนภายในหมูบานสายบานนาง

จินตนาคางกอ บานหวยรากไมหมูที่ 2 

จํานวน 275,000 บาท  

         เพื่อจายเปนคากอสรางถนนภายในหมูบาน โดยกอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 472.0 ตาราง

เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ 

  เลขท่ี 9/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 28 ลําดับ 4 (กองชาง) 
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    โครงการกอสรางถนนและระบบระบายนํ้าภายใน

โรงเรยีนเทศบาลแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูที่ 8 

จํานวน 2,350,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนและระบบระบายน้าํภายใน

โรงเรียน เทศบาลแมเมาะ โดยการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 353.00 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่รวมไมนอยกวา 1,765.00 

 ตารางเมตร  และกอสรางระบบระบายน้าํคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร  ลกึ 0.40 เมตร ยาว

รวม 370.00 เมตร พรอมฝาปด  รายละเอยีดตาม    

แบบแปลน เทศบาลตาํบลแมเมาะ  เลขที่ 19/ 2562 เปนไป

ตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 

 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

  หนา 40 ลําดับ 24 (กองศกึษาฯ/กองชาง) 
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    โครงการกอสรางสะพานขามลําหวยแมปงพรอม 

ถนนหินคลุกบานปงชัยหมูท่ี 5 ต.แมเมาะอ.แมเมาะ  

จ.ลําปาง 

จํานวน 430,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขามลําหวยแมปง 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จํานวน 

 1 แหง พรอมปรับปรุงถนนดวยหนิคลุก และอื่นๆ 

รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 1/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 6 ลําดับ 1 (กองชาง) 

       

    โครงการกอสรางสะพานทายตลาดบานหวยเปด หมูท่ี 1 จํานวน 2,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขนาดกวาง

ประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 20.00 เมตรและอื่นๆ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 7/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 26 ลําดับ 1 (กองชาง) 
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    โครงการขยายถนนปากซอยบานนางฟองฝาย กองวงศ

ถึงขอบอาง บานแมเมาะสถาน ีหมูท่ี 4 

จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายถนน โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 685.00 ตารางเมตรพรอม 

หูชางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไมนอยกวา 12.50 ตาราง

เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ

เลขที่ 11/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 30 ลําดับ 9 (กองชาง) 

       

    โครงการขยายไหลถนนซอย.1 ถึงซอย.13 (ดานลาง) 

บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

จํานวน 1,180,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายไหลถนน ซอย.1 ถึงซอย.13 (ดานลาง)

โดยการขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

1.80 เมตร ยาวรวม 1,308.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมี

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา  2,354.00 ตารางเมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ เลขที ่15/ 2562 

 เปนไปตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล 

 พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

  หนา 33 ลําดับ 16 (กองชาง) 
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    โครงการขยายไหลถนนสายหนาวัด บานหางฮุง หมูท่ี 3 จํานวน 250,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายไหลถนน สายหนาวัดบานหางฮุง   

โดยทําการเทคอนกรตีหนาเฉลีย่ 0.15 เมตรมพีื้นทีร่วมกัน 

ไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตรและอื่นๆ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขท่ี 10/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

 (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัด

จางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง  

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนา 28 ลําดับ 5 (กองชาง) 

       

    โครงการขยายไหลถนนพรอมระบบระบายน้ําซอย.6 

(บน) บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 

จํานวน 750,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายไหลถนนพรอมระบบระบายน้ํา โดย 

การวางทอ ค.ส.ล. มอก ชัน้ 3 เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

 จํานวน 201.00 ทอน   พรอมกอสรางบอพัก ค.ส.ล.รวม 

ฝาปด จํานวน 13.00 บอพัก,เทคอนกรตีเสรมิเหลก็ขยาย

ไหลถนน ขนาดกวาง 2.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก 

 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมเทคอนกรตีขาม

ถนน ขนาดกวาง  0.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอย  กวา 470.00 ตารางเมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ เลขท่ี 

 25/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและ 

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล  

พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) 

 หนา 34 ลําดับ 17 (กองชาง) 
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    โครงการตดิตั้งระบบไฟฟาฌาปนสถานบานหางฮุง 

พรอมกอสรางรั้วและถังเก็บน้ํา บานหางฮุง หมูท่ี 3 

จํานวน 500,000 บาท  

          เพื่อจายเปนคาตดิตัง้ระบบไฟฟา ฌาปนสถานบานหางฮุง

พรอมกอสรางรัว้ และถังเก็บน้าํ โดยทําการกอสรางรัว้ลวด

หนามพรอมประตูความยาวรวม  700.00 เมตร,ตดิตัง้ระบบ

ไฟฟาภายในอาคารพรอมเดนิสายไฟฟาเขาอาคาร   ตดิตั้ง 

พัดลม,กอสรางถังเก็บน้ําฝนขนาดฐานกวาง 1.50 เมตร  

ยาว 3.00 เมตร และอื่นๆรายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาล

ตําบลแมเมาะ  เลขท่ี 43/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) 

พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บรหิารพัสดภุาครฐัพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 49 ลําดับ 3 (กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําเสนทาง 

ไปโรงกรองน้ําดื่มบานหวยคิง หมูท่ี 6 ต.แมเมาะ  

อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

จํานวน 400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา โดยการ

กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาดกวาง 4.00 เมตร 

 ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 740.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาล

ตําบลแมเมาะ  เลขท่ี 14/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราช 

บัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) 

 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บรหิารพัสดภุาครฐัพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ

ท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนา 33 ลําดับ 14 (กองชาง)   
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    โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบานสายซอย.3   

บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

จํานวน 860,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนภายในหมูบาน สายซอย.3 โดย

การปูยางแอสฟลทตกิคอนกรีต  ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

 ยาวรวม 536.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   หรอืมพีื้นรวมที่

ไมนอยกวา 2,680.00 ตารางเมตรรายละเอยีดตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ   เลขที ่18/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51  

โดยจดัซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 37 ลําดับ 21  

(กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบานนายโปรา นันทไชย 

ถึงทางขามรางรถไฟ บานเมาะสถานี หมูท่ี 4 

จํานวน 450,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหนิคลุก    โดยการปรับปรุง

ถนนช้ันพื้นทางหนิคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 950.00 

 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

 3,800.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน 

 เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 12/ 2562 เปนไปตามพระราช 

บัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 31 ลําดับ 10 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิคอนกรตีซอย 7  

ถึง ซอย 14 (บานใหมมงคล) บานปงชัย หมูที่ 5 

จํานวน 885,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต โดยการปู

แอสฟลทตกิคอนกรีตขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 

 เมตร หนา 0.05 เมตรหรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอย

กวา 2,500.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน 

 เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 13/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51  

โดยจดัซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 31 ลําดับ 11  

(กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงผวิถนนโซน 3 (ที่ชํารุด) พรอม

กอสรางพนังกั้นนํ้าบานเวียงหงสลานนา หมูที่ 12 

จํานวน 900,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผวิถนนโดยการกอสรางถนน

คอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 100.00 

 เมตร หนา 0.20 เมตร หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 

550.00 ตารางเมตรพรอมวางทอ ค.ส.ล. มอก ช้ัน 3 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร(คู) ยาว 8.00 เมตร 

 พรอมพนงัก้ันน้าํ รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาล 

ตําบลแมเมาะ  เลขที ่42/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญตัิ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ 

ราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) 

 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 39 ลําดับ 23(กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยการลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรตีเสนโซน 2 บานเวยีงหงสลานนา หมูที่ 12 

จํานวน 1,100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผวิถนนโดยการลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนรีต           

จุดท่ี 1 สายแยกอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 12 ถงึแยกไป

ปาชา หมูท่ี 12  

ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,550.00 ตารางเมตร  

 

จุดท่ี 2 สายหนาผเีสื้อบาน หมูท่ี 12  

ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 335.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,842.00 ตารางเมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตาํบลแมเมาะ เลขที่ 

16/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 38 ลําดับ 22 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปาศูนยวัฒนธรรม 

แมเมาะ 

จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา

ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ 

(1) โดยการเดนิทอน้ําประปาขนาด 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว พรอมชุด

ประตูน้ําตดิตัง้กอกน้ําและอื่นๆ 

(2) รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลแม

เมาะ เลขที ่48 /2562 เปนไปตามพระราชบัญญตักํิาหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 45 ลําดับที่ 36 (กองชาง/กอง

การศกึษาฯ) 

       

  งบเงินอุดหนุน(560000) รวม 1,400,000 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 1,400,000 บาท  

   เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)        

    อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางตาม

โครงการขยายเขตไฟฟาและพาดสายดับในพื้นที่

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 1,400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาและพาดสายดับในพื้นที่

เทศบาลตาํบลแมเมาะ ตามใบแจงหนี้ของ การไฟฟาสวน

ภูมภิาค จังหวดัลําปาง เปนไปตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 ประกอบหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที ่24 มถุินายน 2559 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 197 ลําดับที ่1  (กองชาง) 
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 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล (00244) รวม 200,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 200,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 200,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการชุมชนตนแบบ

การจัดการขยะ ประกอบดวย คาวัสดอุุปกรณ คาปายไว

นลิ และคาใชจายอืน่ที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 และตามระเบยีบ หนังสอืสั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ   

ตามเลขทีโ่ครงการ  030 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนาที ่124  ลําดับที ่14 

  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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 งานบําบัดนํ้าเสยี (00244) รวม 6,880,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 50,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 50,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการบําบัดนํ้า

เสยีครัวเรอืน 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการสรางจติสํานกึ

ใหแกประชาชนในการบําบดัน้าํเสยีครัวเรอืน ประกอบดวย 

คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวทิยากร  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบกระทรงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 แลระเบยีบ หนงัสอืสั่งการที่เก่ียวของ 

ทุกฉบับ  ตามเลขที่โครงการ  031/2562  ปรากฏตามแผน 

พัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  หนาที ่123 ลําดับที ่13 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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  งบลงทุน (00245) รวม 6,830,000 บาท  

   คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000) รวม 6,830,000 บาท  

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000)        

    โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าบรเิวณตลาดนัด

ชุมชนบานหวยเปดหมูที่ 1 

จํานวน 1,200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางระบบระบายน้าํ บริเวณตลาดนัด

ชุมชนบานหวยเปด หมูที ่1 โดยการกอสรางรางระบายน้าํ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางประมาณ 0.40 เมตร ลกึ

เฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวมทอระบายน้ํา 280.00 เมตร 

 และอื่นๆ   รายละเอยีดตามแบบแปลน  เทศบาลตาํบลแม

เมาะ เลขที ่34/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญตักํิาหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ.2561 หนา 65 ลําดับ 1 (กองชาง) 

       

    โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าบรเิวณแยกทางเขา

สํานักสงฆบานใหมมงคลหมูที่ 10 

จํานวน 1,700,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางระบบระบายน้าํ  โดยการวาง ทอ

ระบายน้าํค.ส.ล.มอก ช้ัน 3 ขนาด เสนผาศูนยกลาง0.60 

เมตร  พรอมบอพกัความยาวรวมไมนอยกวา634.00 เมตร 

 และถมดนิ ปรับระดับไหลทาง  รายละเอยีดตามแบบแปลน 

เทศบาลตาํบลแมเมาะ  เลขที ่37/ 2562เปนไปตาม 

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 

 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อ 
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     จัดจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผน 

พัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561 -  2564) เพิ่มเตมิ

เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  หนา 70 ลําดับ 11  

(กองชาง) 

    

    โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าพรอมตดิตั้งรางริน

บรเิวณอาคารอเนกประสงค(หลังศาลหลังเมอืง)  

บานเมาะหลวงหมูท่ี 8 

จํานวน 180,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางระบบระบายน้าํพรอมตดิตัง้ราง

ริน โดยกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาตะแกรง 

 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 55.00 เมตร และ

ตดิตัง้รางระบาย  น้ําฝนแบบแผนสังกะสพีับพรอมอุปกรณ

จับยดึความยาวไมนอยกวา 40.00 เมตร รายละเอยีด ตาม

แบบแปลน  เทศบาลตาํบลแมเมาะ  เลขที ่35/ 2562 

เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50มาตรา 51  

โดยจดัซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561-  2564) หนา 68 

 ลําดับ 6 (กองชาง) 
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    โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะบานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11 

จํานวน 1,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางระบบระบายน้าํภายในสํานักงาน

เทศบาลตาํบลแมเมาะ  โดยการวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. 

 มอก  ช้ัน 3 เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม  

บอพัก 288.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาล

ตําบลแมเมาะ  เลขที ่44/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญตัิ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 72 ลําดับ 14 (กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าโซน 1 (ตอจากเดมิ) 

บานเวยีงหงสลานนาหมูที่ 12 

จํานวน 550,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบระบายน้าํ โซน 1 (ตอจาก

เดมิ) โดยการวาง ทอระบายน้าํค.ส.ล.มอก ช้ัน 3 ขนาด 

เสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพักความยาวรวม 

ไมนอยกวา 175.00 เมตร พรอมลงหนิคลุก  ปรับระดับไหล

ทาง  รายละเอยีด ตามแบบแปลน  เทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 38/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 71 ลําดับ 13 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าภายในหมูบานสาย

รานพ.ีพี.แบตเตอรี่ ถึงซอยคุณสุวทิยบานเวยีงสวรรค 

หมูท่ี 9 

จํานวน 2,200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบระบายน้าํภายในหมูบาน โดย

ปรับปรุงระบบระบายน้าํระยะทาง 601.00 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลน  เทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 36/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 69 ลําดับ 8 (กองชาง) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน (00251) รวม 2,878,580 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 2,248,380 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 2,248,380 บาท  

   เงินเดอืนพนักงาน (220100) จํานวน 1,925,520 บาท  

     เพื่อจายเปนเงนิเดอืนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงนิ

ปรับปรุงประจําป ตามตาํแหนงและอัตรา ก.ท. กําหนด 

ตามประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัลาํปาง 

  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน 

บุคคลของเทศบาล ปรากฏตามแผนอตัรากําลงั 3 ป 

 (พ.ศ.2561-2563) (กองสวัสดกิารฯ) 

          

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) จํานวน 72,000 บาท  

     เพื่อจายคาตอบแทนพเิศษของขาราชการพนักงานสวน

ทองถ่ินและเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงนิคาตอบแทน

นอกเหนอืจากเงนิเดอืน (กองสวัสดกิารฯ) 

          

   เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน 85,200 บาท  

     เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล 

ในตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ตามประกาศกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(กองสวัสดกิารฯ) 

          

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 162,360 บาท  

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไป ตามประกาศกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนากําลัง

พนักงานจาง 3 ป พ.ศ.2561-2563  (กองสวสัดกิารฯ) 
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   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 3,300 บาท  

     เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ และเงนิเพิ่มตาง ๆ ของ

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตาม

ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 

  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน 

บุคคลของเทศบาล (กองสวัสดกิารฯ) 

          

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 605,000 บาท  

   คาตอบแทน (531000) รวม 105,000 บาท  

   คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ตางๆ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ หรอืในวันหยุดราชการ

ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลอืการปฏบิัตงิานของเทศบาลซึ่งเปน

งานที่เรงดวนนอกเวลาราชการหรอืงานทีไ่มอาจทําในเวลา

ราชการได (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

   คาเชาบาน (310400) จํานวน 85,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตาม 

สทิธทิี่เบกิไดตามระเบยีบฯ (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 15,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาชวยเหลอืการศกึษาบุตรพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจําที่มสีทิธเิบกิไดตามระเบยีบฯ  

(กองสวัสดกิารสงัคม) 
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   คาใชสอย (532000) รวม 300,000 บาท  

   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)        

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเย็บหนงัสอื เขาปกหนังสอื คาโฆษณาและ

เผยแพร คาตดิตัง้โทรศัพท คาธรรมเนยีม และคาลงทะเบยีน

ตางๆ คาถายเอกสาร คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏกูิล คา

ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสนิ คาธรรมเนยีมตางๆ คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคํา

พพิากษา คาจางเหมาบริการ (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา 

ที่พัก คาธรรมเนยีมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบยีนในการ

เขารับการฝกอบรม หรอืเขารวมประชุมสัมมนาและ

คาใชจายอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการอบรมประชุม หรอื

สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มสีทิธเิบกิได 

ตามระเบยีบของทางราชการกําหนด (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต

สวนกลาง เครื่องพมิพดดี รถจักรยานยนตเครื่องปรับ 

อากาศ ตู โตะ ฯลฯ รวมถึงคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซม

ทรัพยสนิอืน่ เชน วัสดุตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิ(กองสวัสดกิารสังคม) 
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   คาวัสดุ (533000) รวม 185,000 บาท  

   วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดสุํานักงานที่จาํเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิาน ในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตาม

รายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจายประเภท

วัสดุสาํนักงาน (กองสวัสดกิารสังคม) 

       

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุไฟฟาที่จําเปนตองใชในการ

ปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตาํบลแมเมาะ ตาม

รายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจายประเภท

วัสดุไฟฟาและวทิย ุ(กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุงานบานงานครัวที่จําเปนตองใช 

ในการปฏบิตังิาน ในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ  

ตามบัญชีจาํแนกงบประมาณรายจายประเภทวัสดุงานบาน

งานครัว (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสงที่จําเปน 

ตองใชในการปฏบิัตงิาน ในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ

ตามรายละเอยีด ตามบญัชีจาํแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนสง (กองสวัสดกิารสังคม) 

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาวสัดโุฆษณาและเผยแพรที่จําเปนตองการ 

ใชในการปฏบิัตงิาน ในกิจการงานของเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

 ตามรายละเอยีดตามบญัชีจําแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร (กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   วัสดุคอมพวิเตอร (3314000) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอรที่จําเปนตองการ 

ใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ  

ตามรายละเอยีดตามบัญชีจําแนกงบประมาณรายจาย

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   คาสาธารณูปโภค (534000) รวม 15,000 บาท  

   คาบรกิารโทรศัพท (340300) จํานวน 10,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสาํหรับสํานักงานเทศบาลตาํบลแม

เมาะ โทรศัพททางใกล ทางไกลภายในประเทศ ทางไกล

ระหวางประเทศ และคาโทรศพัทเคลื่อนที ่รวมถึงคาใชจายที่

เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง หมายเลข

โทรศัพท คาบํารุงรักษาสายหรอืเพิ่มคูสายและอืน่ๆ ที่

เก่ียวของ (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จํานวน 5,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรอืโทรสาร คาเทเล็กซ คาวทิยุ

ตดิตามตัว คาวทิยุสื่อสารผานดาวเทยีม คาใชจายเก่ียวกับ

การใชระบบอนิเตอรเนต็และสื่อสารอื่นๆ ที่จําเปน (กอง

สวัสดกิารสังคม) 

       

  งบลงทุน รวม 25,200 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 25,200 บาท  

   ครุภัณฑสํานักงาน (410100)        

    โตะทํางาน จํานวน 16,600 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อโตะทาํงาน จํานวน 2 ตัว โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

 (1) มลีิ้นชัก 2 ลิ้นชักซาย-ขวา  

(2) หนาโตะทาํจากไมปารตเิคิล เคลอืบผวิเมลามนิ 

 หนา 25 มม. สขีาว  

(3) หนาบานลิ้นชักสเีวงเก  

(4) ขนาดไมนอยกวา (ย) 160 x (ก) 80 x (ส) 75 ซม.  

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

281 

 

จัดหาโดยการสบืราคาจากทองตลาดเนื่องจากเปนรายการ

นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑเปนไปตามหนงัสอืกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สดุ ที ่มท 0808/ว1248 

ลงวันที ่27  มถุินายน  2559 และหนงัสอืกระทรวง 

มหาดไทยที ่มท 08908.2/ว 1536  ลงวันที ่ 19  มนีาคม  

2561 และ หนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว04444  

ลงวันที ่ 14  มกราคม  2561 จัดหาโดยการสบืราคาจาก

ทองตลาดเนื่องจากเปนรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑบรรจุในแผนพัฒนาสีป่  (2561–2564)  เพิ่มเตมิ 

และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หนา 139 

ลําดับที ่42  (กองสวสัดกิารสงัคม) 

   ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)        

    เครื่องพมิพแบบฉดีหมกึพรอมตดิตั้งถังหมกึพมิพ 

(Ink Tank Printer) 

จํานวน 8,600 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพมิพแบบฉดีหมกึพรอมตดิตัง้ 

ถังหมกึพมิพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 

บาท โดยมคีณุลกัษณะ ดังนี้ 

- เปนเครื่องพมิพแบบฉดีหมกึพรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ 

 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลติ 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอ

นาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

- มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 10 หนาตอ

นาที (ppm) หรอื 4.5 ภาพตอนาที (ipm) 

- มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มถีาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตามเกณฑราคากลางและคุณสมบัตพิื้นฐานครุภณัฑ

คอมพวิเตอร ประจําป 2561 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร ประกาศ ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

 เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561) หนา 139 

 ลําดับท่ี 41 (กองสวัสดกิารสังคม) 
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 งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) รวม 1,980,900 บาท  

  งบดําเนินงาน (531000) รวม 1,890,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 1,890,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการ To Be Number One ตานภัยยาเสพตดิ จํานวน 70,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการ To Be Number 

One ตานภัยยาเสพตดิ  ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ 

คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาปาย คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่ คาจางเหมาบริการตาง ๆ  และคาใชจายอื่นที่

จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การเบกิจายคาใชจายในการจดังาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และตามระเบยีบ หนังสอื

สั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ ตามเลขที่โครงการ  032/2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 หนา 166 ลําดับที ่3  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

       

    โครงการครู D.A.R.E. การศึกษาเพื่อตอตานการใช 

ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิการจัดกิจกรรมโครงการ

ครู D.A.R.E การศกึษาเพื่อตอตานการใชยาเสพตดิใน

สถานศกึษา ประกอบดวย คาวทิยากร คาวัสดุอุปกรณ 

คาปาย คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบยีบ หนังสอืสัง่การที่เก่ียวของทุกฉบับ  ตามเลขที่

โครงการ   033 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 165 ลําดับที ่2 (กองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอม)  

 

 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

283 

 

    โครงการปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพตดิ

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิการจัดกิจกรรมโครงการ

ปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพตดิในเขต

เทศบาลตาํบลแมเมาะ ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่คาจางเหมาบริการตาง ๆ  และคาใชจายอื่นที่

จําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การเบกิจายคาใชจายในการจดังาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และตามระเบยีบ หนังสอื

สั่งการที่เก่ียวของทุกฉบับ  ตามเลขที่โครงการ 034 /2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนา 165  ลําดับที ่1  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  

       

    โครงการผูสูงอายุยิ้ม จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการผูสงูอายยุิ้ม  

โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาวทิยากร คาใชจายเก่ียวกับ

สถานที ่คาปายโครงการ คาอาหารกลางวนั คาอาหารวาง

และเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน คาประกาศนยี 

บัตร ฯลฯ เปนตน เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 

 พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 (7) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 โครงการเลขที่ 036/2562  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 100 ลําดับที ่1 

(กองสวัสดกิารสงัคม) 
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    โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุมสตรี 

และสมาชกิ 

จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการกลุมสตรีและสมาชิก โดยมคีาใชจายประกอบ 

ดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝก 

อบรม คาใชจายในพธิเีปดและปดการฝกอบรม คากระเปา

เอกสาร คาสมนาคุณวทิยากร คาอาหาร คาวางและ

เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ เปนตน เปนไปตาม

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  โครงการ

เลขที่  037/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-

2564) หนา 195 ลําดับที ่2 (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

    โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลแมเมาะ 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบล 

แมเมาะ โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการ

ใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปด 

และปดการฝกอบรม คาวัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ  

คากระเปาเอกสาร คาสมนาคุณวทิยากร คาของสมนาคุณ

ในการดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาเชาที่

พัก คายานพาหนะ เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 โครงการเลขที ่ 035/2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 195 

ลําดับที ่3 (กองสวัสดกิารสังคม) 
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    โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯและสมาชกิ

สภาเด็กเยาวชนตําบลแมเมาะ 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการฯและสมาชิกสภาเดก็เยาวชนตําบลแมเมาะ 

 โดยมคีาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและ

การตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปดและปด 

การฝกอบรม คาวัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ คากระเปา

เอกสาร คาสมนาคุณวทิยากร คาของสมนาคุณในการ 

ดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก  

คายานพาหนะ  เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 (7) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  โครงการเลขที่  038/2562  ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 196 ลําดับที ่4 

(กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

    โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ 

จํานวน 700,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการอบรมและศกึษา

ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสงูอายุตําบลแมเมาะ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการ

ตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปดและปดการ

ฝกอบรม คาวัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ คากระเปา

เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ

สมนาคุณในการดงูาน คาสมนาคุณวทิยากร คาเชาที่พัก 

 คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไป

ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเตมิถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

โครงการเลขที่ 039/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561)  หนา 25  ลําดบัที่ 1 (กองสวสัดกิารสังคม) 
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  งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 90,900 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 90,900 บาท  

   เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)        

    อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแมเมาะตามโครงการ 

อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพตดิ 

จํานวน 20,900 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนสถานตีํารวจภูธรแมเมาะ ตาม

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจตานภยัยาเสพตดิ 

 จํานวน 20,900.- บาท ตามหนังสอืที ่ตช 0020.(ลป)

9(11)/1439 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2560 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเตมิ 

และเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนาที ่106  

ลําดับที ่1 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

       

   เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)        

    อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการยุตคิวามรุนแรงในครอบครัว 

จํานวน 20,000 บาท  

     เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนศนูยพัฒนาครอบครัวตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการยุตคิวามรุนแรงในครอบครัว รายละเอยีดตาม

หนังสอืศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแมเมาะ 

ที่ พเิศษ/2561  ลงวนัที ่30 เมษายน 2561  เปนไปตาม

ระเบยีบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว วาดวย

การจายเงนิอุดหนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

พ.ศ.2548  โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงนิอดุหนนุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเตมิ 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  หนา 107  ลําดับที ่4 

(กองสวัสดกิารสงัคม) 
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    อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการคายเยาวชนสํานึกรักบานเกดิ 

จํานวน 50,000 บาท  

     เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการคายเยาวชนสํานกึรักบานเกิด รายละเอยีด 

ตามหนังสอืสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมเมาะ  ที่ พเิศษ/

2561  ลงวนัที ่26 เมษายน 2561  เปนไปตามพระราช 

บัญญัตสิงเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-

2564 เพิ่มเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

หนา 107 ลาํดับที ่3 (กองสวสัดกิารสงัคม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 งานกฬีาและนันทนาการ (00262) รวม 1,380,000 บาท  

  งบบุคลากร (520000) รวม 480,000 บาท  

   เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000) รวม 480,000 บาท  

   คาตอบแทนพนักงานจาง (220700) จํานวน 432,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอตัรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2561 -

 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั

ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220800) จํานวน 48,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล (กองการศกึษาฯ) 

       

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 900,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 800,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการแขงกฬีาพื้นบานผูสูงอายุตําบลแมเมาะ จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการแขงกีฬาพื้นบาน

ผูสูงอายุตาํบลแมเมาะ โดยมคีาใชจายประกอบดวย  

คารับรอง คาใชจายเก่ียวกับสถานที่และคาใชจายอืน่ๆ  

ที่จําเปนและเก่ียวของ คาใชจายในการประกวดหรอื

แขงขัน คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเก่ียวของใน

การจัดงาน คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เปนไป 
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     ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

โครงการเลขที่  040/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 พ.ศ. 2561 หนา 21 ลําดบัที่ 2 (กองสวสัดกิารสังคม) 

    

    โครงการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิเทศบาลตําบล 

แมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอลตานยาเสพตดิ) 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพตดิเทศบาลตาํบลแมเมาะ (โครงการแขงขันฟุตซอล 

ตานยาเสพตดิ)โดยมคีาใชจายเก่ียวกับสถานที ่คาใชจายใน

การประกวดหรอืแขงขัน การแสดง และคาใชจายในการ

โฆษณาประชาสมัพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน  เปนไปตามพระราชบัญญตัเิทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 (7) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 

เลขที่ 041 /2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 171 ลําดับที ่11 (กองการศกึษาฯ) 
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    โครงการแขงขันกฬีาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ตําบลแมเมาะ 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการแขงขันกีฬา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแมเมาะ โดยมคีาใชจาย

เก่ียวกับสถานที ่คาใชจายในการประกวดหรอืแขงขัน การ

แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน 

คาใชจายอืน่ๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน เปนไป

ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข

เพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ตามโครงการเลขที ่ 042/2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

 พ.ศ. 2561-2564 หนา 171 ลําดับที ่10 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการสงเสรมิกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการเพื่อสุขภาพ เพื่อจายเปนคาวทิยากร คาจัดซื้อ

จัดหาปายประชาสัมพันธ  คาอาหารและอาหารวาง และ

อื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยดําเนนิการตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 โครงการ

เลขที่ 043 /2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2561) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา  21 ลําดับที่  1  (กองการศกึษาฯ) 
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    โครงการอบรมทักษะการวายนํ้า จํานวน 250,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมทักษะการวายน้ํา 

เพื่อจายเปนคาวทิยากร คาจัดซื้อจัดหาปายประชาสมัพันธ 

คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง และอื่นๆ ที่

เก่ียวของ โดยดาํเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 โครงการเลขที ่044 /2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 83 

ลําดับที ่ 1 (กองการศกึษาฯ) 

       

   คาวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท  

   วัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย (330900) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย  

ที่จําเปนเปนตองใชในการปฏบิัตงิานในกิจการของเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มถุินายน 2559 

เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปนวัสดุครุภัณฑ 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(กองการศกึษาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

292 

 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) รวม 1,345,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 1,250,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 1,150,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการขวงผญาภูมปิญญาวัฒนธรรมพื้นบาน จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตง

สถานที ่ คาจางเหมาจัดนทิรรศการ จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ   และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของ โดย 

เบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 

เบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ตามโครงการขวงผญา 

ภูมปิญญาวัฒนธรรมพื้นบาน โครงการเลขที ่ 045/2562 

ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 182 

ลําดับที ่4 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการจัดงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ  อาหาร

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของตามโครงการ 

จัดงานประเพณรีดน้าํดําหัวผูสูงอาย ุ เปนไปตามพระราช 

บัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(8) 

โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559ตามโครงการจัดงานประเพณรีดน้าํ

ดําหัวผูสูงอาย ุโครงการเลขที่  046 /2562  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 181 ลําดับที ่2  

(กองการศกึษาฯ) 
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    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ  อาหาร

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของตามโครงการ 

จัดงานประเพณลีอยกระทงประจําป เปนไปตามพระราช 

บัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(8) 

โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559ตามโครงการจัดงานประเพณลีอย

กระทงประจําป โครงการเลขที่  047/2562  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 หนา 181 ลําดับที ่1  

(กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการถายทอดภูมปิญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

จากรุนสูรุน 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการถายทอดภูมปิญญา

วัฒนธรรมทองถ่ินจากรุนสูรุน  เพื่อจายเปนคาวทิยากร  

คาจัดซื้อจัดหาปายประชาสมัพันธ  คาอาหารและอาหาร

วาง และอืน่ๆ ที่เก่ียวของ โดยดําเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

โครงการเลขที่ 049/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป 

พ.ศ. 2561-2564 หนา 182  ลําดับที ่  5 (กองการศกึษาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

294 

 

    โครงการสนับสนุนกจิกรรมและพธิทีางศาสนา 

ในวันสําคัญทางศาสนา 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ  อาหาร

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของตามโครงการ

สนับสนุนกิจกรรมและพธิทีางศาสนาในวันสาํคัญทางศาสนา

เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16(8) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ตามโครงการ

สนับสนุนกิจกรรมและพธิทีางศาสนาในวันสาํคัญทางศาสนา 

โครงการเลขที่  049/2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป  

พ.ศ. 2561-2564 หนา 182 ลําดับที ่3 (กองการศกึษาฯ) 

       

    โครงการอนุรักษสบืสานวัฒนธรรมแมเมาะ 

(ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ) 

จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาดาํเนนิงาน และอื่นๆ  

ที่เก่ียวของ ตามโครงการอนุรักษสบืสานวฒันธรรมแมเมาะ

(ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะ) โครงการเลขที ่ 050/2562 

เบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

 เรื่อง หลักเกณฑการเบกิจายคาจางเหมาบริการของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) ลําดับที ่1 หนา 88 (กองการศกึษาฯ) 
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   คาวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท  

   วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวสัดุการเกษตร ที่จําเปนตองใชใน

กิจการของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามหนงัสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที ่ 27 

มถุินายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จดัเปน

วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ  (กองการศกึษาฯ) 

 

       

  งบลงทุน รวม 15,000 บาท  

   คาครุภัณฑ (541000) รวม 15,000 บาท  

   ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)        

    ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น จํานวน 15,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูทาํน้าํรอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้  

(1) มถัีงเก็บน้ําดานไมตองยกถัง 

(2) ทําอุณหภมูนิ้ําเย็นได ตัง้แต 3-10 องศาเซลเซยีล 

(3) ทําอุณหภูมนิ้ํารอนได ตัง้แต 80-90 องศาเซลเซยีล 

(4) ระบบสัญญาณไฟกระพริบเมื่อน้ําใกลหมด 

(5) ระบบสัญญาณกระพริบเตอืนเมือ่น้ําหมดถัง 

(6) ระบบนริภัยสาํหรับหัวจายน้ํารอนเพื่อปองกันน้าํรอน

ลวก  

ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑได จงึจําเปนตองจดัซื้อตามราคา

ทองตลาดเพือ่ใชในกิจการศนูยวัฒนธรรมแมเมาะ เปนไป

ตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน

ที่สุด ที่ มท 0808/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถุินายน 2559  

และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  

ลงวันที ่19 มนีาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ 

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) ลําดับที ่85 หนา 165 (กองการศกึษาฯ) 
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  งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 80,000 บาท  

   เงินอุดหนุน (561000) รวม 80,000 บาท  

   เงินอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)        

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะตามโครงการ

สงเสรมิกจิกรรมตามประเพณีและสบืสาน

ศิลปวฒันธรรมทองถ่ิน 

จํานวน 80,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิอดุหนุนสภาวฒันธรรมอําเภอแมเมาะ  

ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมตามประเพณแีละสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน ของสภาวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

จํานวน 80,000 บาท ในการจัดกิจกรรมตามประเพณ ี

ประจําปของอําเภอแมเมาะ ตามหนงัสอื สวธ.มม.

01/2561 ลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ 2561  เปนไปตามพระราช 

บัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) 

 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51  และระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2559 ขอ 3 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) ลําดับที ่1 หนา 110 (กองการศกึษาฯ) 
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 งานวชิาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว (00264) รวม 550,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 550,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 550,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320100) 

       

    โครงการทองเที่ยวแผนดินหวดิและสรงนํ้า 

พระธาตุขอุปคํา 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จั อดแดทําปาย

ประชาสัมพันธ  อาหารและอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่

เก่ียวของในงานสงเสริมการทองเที่ยวในเขตตาํบลแม

เมาะ ตามโครงการ "ทองเที่ยวแผนดนิหวดิ และสรงน้าํพระ

ธาตุขอุปคํา" ประจําป 2562 

เปนไปตาม พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16(8) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏตาม

โครงการเลขที่  051/2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ.2561 หนา 15  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดฯ) 

       

    โครงการปนกับพี่เที่ยวกับนอง Maemoh Touring Bike จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ  อาหาร

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของในงานสงเสริม

การทองเที่ยวในเขตตาํบลแมเมาะ ตามโครงการ "ปนกับพี่ 

เที่ยวกับนอง Maemoh Touring Bike" ป 3 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(8) 

โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
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การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที่ 1) 

 พ.ศ.2561 หนา 15  ลําดับที ่3 (สํานักปลดัฯ) 

    โครงการสสีันลานนามหาสงกรานตแมเมาะ จํานวน 350,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม  คาตกแตงสถานที ่

คาจางเหมาเครื่องเสยีง จัดทาํปายประชาสัมพนัธ  อาหาร

และอาหารวาง และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของในงานสงเสริม

การทองเที่ยวในเขตตาํบลแมเมาะ ตามโครงการ ”สสีนั

ลานนา มหาสงกรานตแมเมาะ" คร้ังที่ 5  ประจําป 2562 

 เปนไปตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16(8) โดยเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หนา 16  ลําดับที่ 5 

(สํานักปลดัฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) รวม 25,350,000 บาท  

  งบลงทุน รวม 25,350,000 บาท  

   คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000) รวม 25,350,000 บาท  

   อาคารตางๆ (420700)        

    โครงการกอสรางตอเตมิที่ออกกําลังกายในรมอาคาร

ผูสูงอายุประจําหมูบานบานนาแขมพัฒนาหมูที่ 11 

จํานวน 1,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางตอเตมิที่ออกกําลงักายในรมอาคาร

ผูสูงอายุประจําหมูบาน โดยการกอสรางตอเตมิอาคารขนาด

กวาง 8.00เมตร ยาว  16.00 เมตร หรอืมพีื้นที่ใชสอยรวมกนั

ไมนอยกวา 128.00  ตารางเมตรรายละเอยีดตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขท่ี 30/ 2562 เปนไปตามพระราช 

บัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 13) 

พ.ศ. 2552 มาตรา 50มาตรา 51โดยจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 59 ลําดับ 25 (กองชาง) 

       

    โครงการกอสรางตั้งศาลพระภูมศูินยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสราง 

(1) กอสรางตัง้ศาลพระภมูิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

แมเมาะ ขนาดฐานกวาง 2.40 เมตร ยาว 2.40 เมตร 

สูง  0.60 เมตร พรอมชุดศาลพระภูม ิ

(2) รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่  45 /2562   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 62 ลําดับที ่32 (กองชาง/กองการศกึษาฯ) 
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    โครงการกอสรางร้ัวโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8 

จํานวน 940,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางร้ัวโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ โดยการ

กอสรางร้ัวความยาวรวมประตู 294.00 เมตร รายละเอยีด 

ตามแบบแปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 5/ 2562 

เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 

โดยจดัซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 9 ลําดับ 3 (กอง

การศกึษาฯ/กองชาง) 

       

    โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารอเนกประสงค  

(ฝงเมาะหลวง)  บานเมาะหลวง  หมูท่ี 8 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนโครงการกอสรางร้ัวรอบอาคารอเนกประสงค 

(ฝงเมาะหลวง)  บานเมาะหลวง  หมูที ่8  โดยทาํการ

กอสรางร้ัว  ความยาวไมนอยกวา 203.00 เมตร  พรอม

ประตู  รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ

เลขที่ 48 / 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16   ประกอบพระราชบัญญัต ิ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.

2561 – 2564)  เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ.2561  หนา 54  ลําดับที ่11 (กองชาง) 
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    โครงการกอสรางเวทพีรอมหองเก็บของบานหวยเปด

หมูท่ี  1 

จํานวน 1,200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางเวทพีรอมหองเก็บของ โดยการ

กอสรางอาคารขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาวประมาณ 15.00 

เมตร และอื่นๆ  รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตําบล

แมเมาะ  เลขที ่21/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 47 ลําดับ 1 (กองชาง) 

 

       

    โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานหนาศาลา

อเนกประสงคบานทุงกลวย หมูที่ 8 

จํานวน 1,200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางหลงัคาคลุมลานอเนกประสงค โดยมี

พื้นที่ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตรรายละเอยีดตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ เลขที ่3/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดั

จางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 8 ลําดับ 2  

(กองชาง) 
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    โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะบรเิวณอาคาร 

ซอย.1  บานใหมนาแขมหมูที่ 7 

จํานวน 600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้าํสาธารณะ ขนาดกวาง 

4.00 เมตร  ยาว 9.20 เมตร สูง 3.00 เมตร จํานวน 1 หลงั  

รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 24/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 51 ลําดับ 7 (กองชาง) 

 

       

    โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคบานเวยีงสวรรค 

หมูท่ี 9 

จํานวน 1,500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดอาคาร

กวาง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 

รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตาํบลแมเมาะ เลขที่ 

 4/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561) หนา 57 ลําดับ 19 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีนโรงเรยีน

เทศบาลแมเมาะ 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

(1) ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียนชางแกว 

(2) รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลแมเมาะ 

 เลขที ่46/2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2561)หนา 9 ลําดับ 4  (กองการศกึษาฯ/กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงตอเตมิอาคารผูสูงอายุ 

บานแมเมาะสถานีหมูท่ี 4 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเตมิอาคารผูสงูอาย ุ โดย

ดําเนนิการตออาคารเปลี่ยนวัสดุมงุหลังคาตดิตัง้ผนังกระจก

อลูมเินยีม  และอืน่ฯ  รายละเอยีดตามแบบแปลน 

เทศบาลตาํบลแมเมาะ   เลขที่ 22/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจดั

จางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 50 ลําดับ 4  

(กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงตอเตมิอาคารอเนกประสงคและหอง

ชมรมผูสูงอายุบานบานหวยคิงหมูที่ 6 

จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเตมิอาคารอเนกประสงคและหอง

ชมรม  ผูสูงอายโุดยการตออาคาร,วางระบบประปา,

ปรับปรุงหองชมรมผูสูงอาย ุและอืน่ฯ  รายละเอยีดตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบลแมเมาะเลขที่ 23/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดั

จางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 51 ลําดับ 6  

(กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงและตอเตมิอาคารที่เก็บของ 

(หนาบานสมหวัง) บานเมาะหลวงหมูที่ 8 

จํานวน 900,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและตอเตมิอาคารที่เก็บของ โดยการ

ตอเตมิอาคารเก็บของขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน  เทศบาลตาํบลแมเมาะ 

เลขที่ 27/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 54 ลําดับ 12 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการหมูบาน

บรเิวณศาลาประชาคม บานใหมมงคลหมูที่ 10 

จํานวน 950,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการหมูบาน 

บริเวณศาลาประชาคม โดยมรีายละเอยีด (1) ยกระดับพื้น

คอนกรีตอาคาร พรอมปูกระเบื้อง (2) เปลี่ยนประตูหนาตาง 

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดาน (3) เปลีย่นระบบไฟฟา 

(4) ทําร้ัวก้ันรอบอาคาร และอื่นๆ  รายละเอยีดตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ เลขที่ 29/ 2562  เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดั

จางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)   หนา 58 ลําดับ 22 

(กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคบานเมาะสถานี  

หมูท่ี 4 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค  โดยการ

ยกระดับ โครงหลงัคา,ปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค,

ตดิตัง้ผนงัโครงเหล็ก และอื่นๆ รายละเอยีดตามแบบแปลน 

เทศบาลตาํบลแมเมาะเลขที ่2/ 2562 เปนไปตามพระราช 

บัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 8 ลําดับ 1 (กองชาง) 
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   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (420900)        

    โครงการกอสรางซุมและศาลารายพรอมปรับภูมทัิศน

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ 

จํานวน 9,500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางซุมและศาลาราย พรอมปรับภูมทิัศน 

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ โดยการกอสรางซุมทางเขา –

ออก, กอสรางศาลารายรอบอาคารศูนยวัฒนธรรมอําเภอ

แมเมาะและปรับ ภูมทิัศนลานกิจกรรม รายละเอยีด ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 41/ 2562  เปนไป

ตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.

2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  

หนา 89 ลําดับ 1 (กองชาง) 

       

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421000)        

    โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังพรอมปรับปรุง

ฝายนํ้าลนเดมิบานหางฮุงหมูที่ 3 

จํานวน 1,500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคากอสรางพนังปองกันตลิ่งพังพรอมปรับปรุง

ฝายน้าํลนเดมิ  โดยการเรียงกลอง Gabion ความสูง

ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 40.00 เมตร 

พรอมปรับปรุงฝายน้ําลนโดยการปรับระดับความสูง 

ของชองระบายน้าํและอื่นๆรายละเอยีด ตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 40/ 2562  เปนไป 

ตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.

2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

307 

 

     วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)

หนา 73 ลําดับ 1  (กองชาง) 

    

    โครงการขยายระบบเสยีงตามสายบานหวยคิง หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาขยายระบบเสยีงตามสาย บานหวยคิง 

จํานวน 1ระบบ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

แมเมาะ  เลขที ่32/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 43 ลําดับ 32 (กองชาง) 

       

    โครงการดาดลําเหมอืงคลองสงนํ้าหวยแมปง 

บานปงชัย หมูที่ 5 

จํานวน 650,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาดาดลาํเหมอืงคลองสงน้ําน้ําหวยแมปง โดย

ดาดคอนกรีตลําเหมอืงปากกวาง 1.00 เมตร ทองกวาง 

0.50 เมตร ลกึ 0.50 เมตรยาว 300.00 เมตรพรอมวาง

ทอ PVC  4.00 นิ้ว ความยาว 200.00 เมตรรายละเอยีดตาม

แบบแปลน  เทศบาลตาํบลแมเมาะ  เลขที ่6/ 2562 เปนไป

ตามพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.

2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 

มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา 17 ลําดับ 1 (กองชาง)  
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    โครงการถมดนิบดอัดแนนพรอมระบบระบายนํ้า

ภายในโรงเรยีนเทศบาลแมเมาะ 

จํานวน 1,600,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาถมดนิบดอดัแนนพรอมระบบระบายน้ํา

ภายใน โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ โดยการถมดนิบดอัดแนน

พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,300.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ

ระบายน้าํค.ส.ล. มอก ช้ัน 3 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร พรอมบอพักความยาวรวม ไมนอยกวา 

130.00 เมตรรายละเอยีด ตามแบบแปลน  เทศบาลตาํบล

แมเมาะ  เลขที ่39/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 64 ลําดับ 35 (กองชาง) 

       

    โครงการเทลานอเนกประสงคศาลาอเนกประสงค 

บานมอน หมูที่ 8 

จํานวน 160,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาเทลานอเนกประสงคศาลาอเนกประสงค โดย

การเทลาน ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา  306.00 ตารางเมตร 

หนา 0.125 เมตรรายละเอยีดตามแบบแปลน  เทศบาล

ตําบลแมเมาะ  เลขที ่28/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญตัิ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 54 ลําดับ 15 (กองชาง) 
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    โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฌาปนสถานบานเมาะ

หลวงหมูท่ี 8 

จํานวน 200,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นทีบ่ริเวณฌาปนสถาน โดยการ

กอสรางลาน ค.ส.ล.แบบขัน้บนัไดปองกันคันดนิขนาดกวาง 

ไมนอยกวา 2.70 เมตร ยาว 50.00 เมตร ,รื้อถอน 

ประกอบ  ตดิตัง้โครงสรางหลังคา เทพื้นค.ส.ล. ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความ  ยาว 20.70 เมตร หรอืมพีื้นที ่

ไมนอยกวา 82.80 ตารางเมตร   รายละเอยีดตามแบบ

แปลน เทศบาลตําบลแมเมาะ  เลขที่ 26/ 2562 เปนไปตาม

พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

ประกอบพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51  

โดยจดัซื้อจดัจางตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หนา 53 ลําดับ 10 

(กองชาง) 

       

    โครงการปรับปรุงระบบเสยีงตามสายภายในหมูบาน

บานนาแขมพัฒนาหมูที ่11 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบเสยีงตามสายภายในหมูบาน 

จํานวน 1 ระบบ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

แมเมาะ  เลขที ่33/ 2562  เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 44 ลําดับ 34 (กองชาง) 

       



เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย 
พุทธศักราช 2562 

310 

 

    โครงการปรับปรุงระบบเสยีงตามสายภายในหมูบาน

บานปงชัยหมูที่ 5 

จํานวน 250,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบเสยีงตามสายภายในหมูบาน 

จํานวน 1 ระบบ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

แมเมาะ เลขที่ 31/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัตกํิาหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจดัซื้อจัดจางตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. 2561) หนา 43 ลําดับ 31 (กองชาง) 

       

    โครงการปรับภูมทัิศนโดยการเทลาน ค.ส.ล.  

ขางสระนํ้า หลังวัดบานเมาะหลวงหมูที่  8 

จํานวน 350,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาปรับภมูทิศันโดยการเทลานคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ขนาดกวาง 8.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 

0.125 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลตาํบล 

แมเมาะ  เลขที ่20/ 2562 เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ประกอบ

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจดัจาง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 

 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)หนา 46  ลําดับ 39 (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร  

 งานสงเสรมิการเกษตร (00321) รวม 180,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 180,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 180,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการสงเสรมิกิจกรรมการดําเนินงานของศูนย

ถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตําบลแมเมาะ 

จํานวน 100,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการสงเสริม

กิจกรรมการดําเนนิงานของศนูยถายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตรตําบลแมเมาะ โดยมคีาใชจายประกอบดวย 

คาใชจายเก่ียวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม 

คาใชจายในพธิเีปดและปดการฝกอบรม คาวัสด ุเครื่องเขียน

และอุปกรณ คากระเปาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดืม่ คาสมนาคุณวทิยากร คาใชจายอื่นที่จาํเปน 

ในการฝกอบรม  เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 

 พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 

 มาตรา 50 (6) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 โครงการเลขที่  054/2562ปรากฏ 

ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 134ลําดับ

ที่ 3 (กองสวสัดกิารสังคม) 
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    โครงการสงเสรมิเกษตรพอเพยีงตามทฤษฎี 

ตามรอยพอ 

จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการสงเสริมเกษตร

พอเพยีงตามทฤษฎตีามรอยพอ  โดยมคีาใชจายประกอบ 

ดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่

ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปดและปดการฝกอบรม คาวัสด ุ

 เครื่องเขยีนและอุปกรณ คากระเปาเอกสาร คาอาหาร 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวทิยากร คาใชจาย

อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม  เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0891.4/ว 1695  

ลงวันที ่24 สงิหาคม 2553ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  โครงการ

เลขที่  055 /2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-

2564) หนา 135 ลําดับที ่6 (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืสมุนไพรตามแนว

พระราชดําริฯ 

จํานวน 30,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชืสมุนไพรตามแนวพระราชดําริฯ โดยมคีา 

ใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง

สถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพธิเีปดและปดการฝกอบรม 

 คาวัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดืม่ คาสมนาคุณวทิยากร คาใชจายอื่นที่จาํเปนใน

การฝกอบรม เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที ่26 มกราคม 

 2558  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2557 โครงการเลขที่  056/2562 ปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 ) หนา 12  ลําดับที ่1 

 (กองสวสัดกิารสังคม) 
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 งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม (00322) รวม 100,000 บาท  

  งบดําเนินงาน (530000) รวม 100,000 บาท  

   คาใชสอย (532000) รวม 100,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

       

    โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลมิพระเกยีรติฯ จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการทองถิ่นอาสาปลกู

ปาเฉลมิพระเกยีรต ิโดยมคีาใชจายประกอบดวย คารับรอง 

คาใชจายเกี่ยวกับสถานท่ีและคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนและ

เกี่ยวของ คาจางเหมาจัดนทิรรศการ คาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปน

และเกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามหนังสอืกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสดุ ท่ี มท 0801.2/ว 1618 ลง

วันท่ี 1 มถินุายน 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกฬีาและ

การสงนักกฬีาเขารวมการแขงขันกฬีาขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  โครงการเลขท่ี 057 /2562 บรรจุใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1พ.ศ. 2561 หนา 74 ลําดับท่ี 1  

(กองสวัสดกิารสังคม) 

       

    โครงการเพิ่มผลผลติและฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า จํานวน 50,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิม่ผลผลติและ 

ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า โดยมคีาใชจายประกอบดวย คารับรอง 

คาใชจายเกี่ยวกับสถานท่ีและคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนและ

เกี่ยวของ คาจางเหมาจัดนทิรรศการ คาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามแผนการถายโอนภารกจิใหกบั

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถงึฉบับท่ี 13พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกฬีาและการสงนักกฬีาเขารวมการ

แขงขันกฬีาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

 โครงการเลขท่ี 058/2562  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

 พ.ศ. 2561 หนา 11 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดกิารสังคม) 
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แผนงานงบกลาง  

 งบกลาง (00400) รวม 36,927,660 บาท  

  งบกลาง (00410) รวม 36,927,660 บาท  

   งบกลาง (00411) รวม 36,927,660 บาท  

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จํานวน 979,236 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม ตัง้จายตาม

กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 

 พ.ศ.2545  ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง

ทั่วไป โดยคํานวณตัง้จายในอตัรารอยละ 5 ของงบประมาณ

รายจายหมวดเงนิเดอืนและคาจาง  ประเภทเงนิเดอืน 

  พนักงานจาง จํานวน 19,584,720*5% = 979,236.-

 บาท ตามหนงัสอื  จังหวดัลาํปางที ่มท 0867.4/3428  

ลงวันที ่22 ตุลาคม 2547 (กองคลัง) 

       

   เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ (110700) จํานวน 22,000,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาํบลแมเมาะ ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

เบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2552 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา 85 ลําดับที ่1   (กองสวสัดกิารสงัคม) 

       

   เบี้ยยังชพีคนพกิาร (110800) จํานวน 5,500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิคาเบี้ยยังชีพคนพกิาร ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ย 

ความพกิารใหคนพกิารขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 -

 2564) เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา 85 ลําดับที ่2  (กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   เบี้ยยังชพีผูปวยเอดส (110900) จํานวน 300,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทย

รับรอง และทําการวนิจิฉัยแลว และมคีวามเปนอยูยากจน

หรอืถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองได ผูมสีทิธิจ์ะไดรับการสงเคราะหเบี้ย 

ยังชีพผูปวยเอดส ตามระเบยีบ มท.วาดวยการจายเงนิ

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2548 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

 - 2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

หนา 85 ลําดับที ่3 (กองสวสัดกิารสังคม) 

       

   สํารองจาย (111000) จํานวน 2,705,710 บาท  

        เพื่อจายในกรณทีี่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและ

สําหรับชวยเหลอืประชาชน ผูไดรับความเดอืดรอน 

 ผูประสบภยัธรรมชาต ิ เชน วาตภัย  อุทกภัย อัคคีภัย  

และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจาํเปนและเหมาะสมทนัตอ

เหตุการณ หรอืกรณทีี่มคีวามจําเปนตองจาย หรอืเพื่อ

ปองกัน และบรรเทาความเดอืดรอนใหแกประชาชน หรอื

กรณทีี่มหีนังสอืสัง่การใหเบกิจายจากเงนิประเภทนี้ 

       

   รายจายตามขอผูกพัน (111100)        

    คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 250,000 บาท  

        สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําเครื่องหมายจราจร  

คาตเีสนจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ  

การปรับปรุงแกไขสิ่งจําเปนในการจราจร  เพื่อใหเกิด 

ความสะดวกปลอดภยัแกประชาชนทั่วไป และเกิดความ 

เปนระเบยีบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ  

(กองชาง) 
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    คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 246,718 บาท  

        เพื่อจายเปนคาบาํรุงสนันบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย  

โดยคํานวณจายใน อัตราไมนอยกวารอยละ 1/6  ของ 

รายรับจริง ประจําปที่ผานมาของสมาชิก ยกเวนเงนิกู  

เงนิจายขาด และเงนิอุดหนุนทุกประเภท ตามขอบังคับ

สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 

 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 ขอ 16  ซึ่งใน

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เทศบาล  มรีายรับทั่วไป   

ไมรวมเงนิกู เงนิจายขาดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุน 

ทุกประเภท จํานวน 148,069,918.98 บาท คํานวณ 

ไมนอยกวารอยละ 1/6 (อัตรารอยละเศษหนึง่สวนหก)  

ตามหนังสอืสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย ที่ ส.ท.ท.159/2548  ลงวันที่ 21 มนีาคม 2548 

ดังนัน้ จงึตัง้จายเปนจาํนวนเงนิ 246,718 .-บาท  

(กองคลัง) 

       

    เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลแมเมาะ จํานวน 1,400,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทนุสวัสดกิารชุมชนตาํบลแมเมาะ 

 ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว.2502  

ลงวันที ่20 สงิหาคม 2553 ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 2561 -

 2564 หนา 177 ลําดับที ่4 (กองสวัสดกิารสงัคม) 

       

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรอืพื้นท่ี 

จํานวน 500,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรอืพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนนุ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดาํเนนิงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที ่พ.ศ. 

2557  ประกาศ ณ วันที ่19 กุมภาพันธ 2557  และหนงัสอื 

มท. ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที ่3 เมษายน 

2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 

177 ลําดับที ่4 (กองสาธารณสุขฯ) 
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    ทุนการศึกษาสําหรับครูผูดูแลเด็ก จํานวน 60,000 บาท  

        เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีมการศกึษาสําหรับครูผูดูแลเด็ก 

ซึ่งเปนไปตามบันทกึขอตกลง ความรวมมอืทางวชิาการ

ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนดุสติ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวน

ที่สุด ที่ มท 0816.4/ว157 ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2559 

และ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 

ว2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 (กองการศกึษาฯ) 

       

   เงินชวยพเิศษ (111200) จํานวน 50,000 บาท  

        (1) เงินชวยพเิศษ  ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนเงิน 

ชวยพเิศษ  คาทําศพกรณพีนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางตาย ในระหวางรับราชการ ตามนัยหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0312/ว1095 ลงวันท่ี 

27 กันยายน 2525  ประกาศคณะกรรมการพนกังาน 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบรหิารงาน

บุคคล ขอ 440 และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

 วาดวยมรดก โดยจายเงินชวยเหลอืพเิศษ จํานวน 3  เทา 

 ของอัตราคาตอบแทนท้ังเดอืน  ในเดอืนสุดทายกอนถงึวนัถงึ

แกความตาย  (สํานักปลัดฯ) 

 

(2) คาใชจายสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวผูมรีายได 

นอยผูดอยโอกาสและผูยากไรในเขตพืน้ท่ีตําบลแมเมาะ 

ตั้งไว 20,000.-บาท  เพื่อจายเปน  ชวยเหลอืครอบครวั 

ผูมรีายไดนอย ผูดอยโอกาสและผูยากไรในเขตตําบล 

แมเมาะ  บรรจุในแผนพัฒนาสีป่ 2561-2564  หนา 162 

 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดกิารฯ) 
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   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

จํานวน 2,879,996 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  เพื่อชวยเหลอืแกขาราชการสวน

ทองถ่ิน เงนิชวยพเิศษ บําเหนจ็ตกทอด  โดยถอืปฏบิัตติาม

หนังสอืที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที ่13 กันยายน 2553 โดย

ใหคํานวณเงนิสมทบ (ก.บ.ท.) จากประมาณการรายรับตาม

ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป ใน

อัตรารอยละ 2ของรายได  โดยไมรวมรายไดพันธบัตร

เงนิกู เงนิที่มผูีอุทศิใหและเงนิอุดหนุนทุกชนดิ  ซึ่งใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.2562เทศบาลไดประมาณการรายได

ของงบประมาณทั่วไปเปนเงนิ  205,000,000.- บาท   หัก

รายไดจากเงนิอุดหนุนจาํนวน  61,000,000 บาทเงนิที่มผีู

อุทศิให จํานวน 200 บาทคงเหลอืรายรับที่จะนาํไป คํานวณ 

143,9999,800.บาท จงึตัง้จายเปน จํานวนเงนิ 

2,879,996.- บาท  (กองคลัง) 

       

   เงินชวยคาครองชพีผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 56,000 บาท  

        เพื่อจายเปนเงนิชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของเทศบาลฯ 

จํานวน 4 ราย  ตามระเบยีบ มท. วาดวยเงนิชวยคาครองชีพ

ผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2522ระเบยีบ 

 มท. วาดวยเงนิบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2546 และระเบยีบมท.วาดวยเงนิชวยคาครองชีพผูรับ

บํานาญของราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 

(กองคลัง) 

       

 1 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
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2,879,996

2,705,710

5,500,000

56,000

270,000 270,000

50,000 50,000

2,429,640 2,429,640

324,000 324,000

1,133,280 1,133,280

เงินคาตอบแทน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา
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องคการบริหารสวนตําบล
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เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา

ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิก

สภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินชวยคาครองชีพผูรับ

บํานาญ (ชคบ.)
56,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,500,000

สํารองจาย 2,705,710

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)

2,879,996

22,000,000เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
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270,000 270,000

162,360 2,649,720 108,000 3,115,080 3,982,200 17,850,600

72,000 67,200 3,000 342,400 643,000

3,300 308,280 12,000 331,620 238,300 1,788,260

1,925,520 2,870,400 342,720 1,140,960 9,787,800 31,915,200

386,400

280,080 280,080 308,040 1,388,760

85,200 103,200 18,000 308,400 957,600

15,000 100,000 50,000 280,000 555,000

20,000 20,000

100,000 4,560,000 4,740,000

85,000 36,000 360,800 652,800

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชน
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3,226,800 12,621,000

30,000 50,000

คาเชาบาน 36,000 135,000

40,000 70,000

คาเบี้ยประชุม

เงินคาตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก

เงินประจําตําแหนง 187,200 255,600

คาจางลูกจางประจํา 520,560

เงินวิทยฐานะ 386,400

48,000 475,020 371,740

เงินเดือนพนักงาน

บุคลากร

                   

               

 

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของ

พนักงานจาง

4,776,360 2,624,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 91,200 67,200
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นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

5,000 10,000 100,000 130,000 485,000

200,000 800,000 660,000 4,650,000

260,000 260,000

10,000 10,000

150,000 150,000

50,000 50,000 650,000 1,200,000

20,000 20,000

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ
150,000 300,000

คาชดใชคาเสียหายหรือ

คาสินไหมทดแทน

220,000 20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บริการ
300,000 2,690,000

รายจายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

คาใชจายในการจัดงาน

ตาง ๆ

คาเบี้ยเลี้ยงพยานและ

ผูตองหา คาธรรมเนียม

ศาล  ฯลฯ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

70,000 70,000

100,000

150,000

200,000

50,000

60,000 60,000

โครงการครู D.A.R.E. 

การศึกษาเพื่อตอตานการ

ใชยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการแขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

50,000

โครงการแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติดเทศบาลตําบล

แมเมาะ (โครงการแขงขัน

ฟุตซอลตานยาเสพติด)

200,000

โครงการแขงกีฬาพื้นบาน

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ
150,000

โครงการขวงผญาภูมิ

ปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน
100,000

โครงการ To Be Number 

One ตานภัยยาเสพติด



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 324

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

1,500,000 1,500,000

300,000 300,000

300,000

300,000

80,000 80,000

350,000 350,000

โครงการจัดงานประเพณี

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
300,000

โครงการจัดกิจกรรมอัน

เกี่ยวเนื่องสถาบัน

พระมหากษัตริย

โครงการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่น

โครงการจัดทําแผนและ

พัฒนาศักยภาพ

คณะทํางานสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 

(แผนชุมชน) เพื่อการ

จัดการตนเองตําบลแมเมาะ

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทงประจําป
300,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

200,000 200,000

50,000

100,000 100,000

50,000

50,000 50,000

100,000

50,000 50,000

30,000
โครงการบริการ

สาธารณสุขเคลื่อนที่
30,000

โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน

โครงการทองเที่ยว

แผนดินหวิด และสรงน้ํา

พระธาตุ  ขอุปคํา

100,000

โครงการทองถิ่นอาสา

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

โครงการถายทอดภูมิ

ปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น

จากรุนสูรุน

50,000

โครงการตามนโยบายของ

รัฐ

โครงการตลาดนัดวิชาการ

การจัดการศึกษาทองถิ่น

อําเภอแมเมาะประจําป

50,000

โครงการชุมชนตนแบบ

การจัดการขยะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

80,000 80,000

30,000 30,000

60,000 60,000

100,000 100,000

โครงการบริหารความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอน

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล (ปใหม และ

สงกรานต)

โครงการปองกัน 

ปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติดในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โครงการบริหารศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัด

ลําปาง
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000

300,000 300,000

50,000 50,000

200,000 200,000

250,000 250,000

600,000 600,000

โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โครงการฝกอบรมเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและศึกษาดู

งานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝกทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝกซอมแผนดาน

การปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย

โครงการผูสูงอายุยิ้ม

โครงการปนกบพ เทยว

กับนอง Maemoh Touring

 Bike

100,000

คาใชสอย
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

50,000 50,000

400,000 400,000

300,000 300,000

200,000 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการและ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลแมเมาะ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการกลุมสตรี

และสมาชิก

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศพื้นฐานและ

ระบบจัดเก็บ

อิเล็กทรอนิกส ขององคกร

 ตามนโยบายภาครัฐ 4.0

โครงการพัฒนาความรู

เพิ่มศักยภาพการมีสวน

รวมเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย
งบ

ดําเนินงาน
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

200,000 200,000

200,000

50,000 50,000

120,000

60,000

50,000 50,000โครงการวันเทศบาล

โครงการรณรงคชุมชน

ปลอดลูกน้ํายุงลาย
60,000

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

และสงเสริมการเลี้ยงสุนัข

ที่ถูกตอง ในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ

120,000

โครงการเพิ่มผลผลิตและ

ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรกอง

การศึกษาฯ

200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการฯ และ

สมาชิกสภาเด็กเยาวชน

ตําบลแมเมาะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000 100,000

300,000

150,000

50,000 50,000

100,000

โครงการสนับสนุน

กิจกรรมและพิธีทาง

ศาสนาในวันสําคัญทาง

ศาสนา

100,000

โครงการสงเสริมเกษตร

พอเพียงตามทฤษฎีตาม

รอยพอ

โครงการสงเสริมกิจกรรม

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
150,000

โครงการสงเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

จัดงานวันเด็กแหงชาติ

ประจําป

300,000

โครงการสงเสริมกิจกรรม

การดําเนินงานของศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรตําบลแมเมาะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

6,088,300

50,000 50,000

40,000 40,000

350,000

50,000 50,000

50,000 50,000

โครงการใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการไฟปา

หมอกควันในพื้นที่ตําบล

แมเมาะ

โครงการเสริมสราง

เครือขายตอตานการทุจริต

โครงการสีสันลานนา 

มหาสงกรานตแมเมาะ
350,000

โครงการสรางแรงจูงใจใน

การชําระภาษี

โครงการสรางจิตสํานึก

ใหแกประชาชนในการ

บําบัดน้ําเสียครัวเรือน

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

6,088,300
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

300,000

50,000 50,000

โครงการอบรมกฏหมาย

ในชีวิตประจําวันกับ

ประชาชนทั่วไป

โครงการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมแมเมาะ (ศูนย

วัฒนธรรมแมเมาะ)

300,000

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมุนไพร

ตามแนวพระราชดําริฯ

โครงการใหความรูเรื่อง

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาทองถิ่น

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โครงการใหความรูดาน

สถานประกอบการตาม 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข

30,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000

250,000

100,000 100,000

500,000

700,000 700,000

โครงการอบรมศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุตําบลแมเมาะ

โครงการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุขประจํา

หมูบาน

500,000

โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูประกาศขาว

ประจําหมูบานและชุมชน

ตําบลแมเมาะ

โครงการอบรมทักษะการ

วายน้ํา
250,000

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากรกอง

การศึกษาฯ สังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะ

100,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000

50,000 500,000 1,380,000 2,280,000

20,000 100,000 270,000

10,000 150,000 400,000 760,000

100,000 60,000 550,000 1,010,000

5,000 400,000 55,000 500,000

3,000,000 3,010,000

100,000 100,000

5,000 10,000 106,000 721,000

100,000 900,000

4,600,000

30,000 400,000 570,000

300,000 20,000 380,000

5,000 3,000 15,000 43,000

60,000 70,000 1,200,000 1,707,000

10,000 51,000 91,000

50,000

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

10,000

คาอาหารเสริม (นม) 4,600,000

300,000 300,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย
100,000 700,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 77,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุกอสราง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000

วัสดุการเกษตร 100,000 30,000

100,000

โครงการอบรม

อาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม
100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

200,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 30,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

5,000 635,000 690,000

500,000 900,000

1,400,000 1,900,000

150,000 150,000

10,000 125,000 211,700

238,000

2,800 13,000

22,500

16,800

4,800

10,200

9,000

9,400 9,400

11,000

10,200

เกาอี้เบาะนวม 22,500

ตูเก็บบัตรและแฟมประวัติ 11,000

ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น

 40 ชอง มีลอเลื่อน

ชั้นวาง 3 ชั้น 1 ชอง 9,000

ชั้นวาง 3 ชน 6 ชอง 10,200

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ขาว 238,000

เกาอี้ทํางาน

500,000

คาบริการไปรษณีย

เกาอี้เอนกประสงค 4,800

เกาอี้สํานักงาน 16,800

50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 400,000คา

สาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

คาไฟฟา

คาบริการโทรศัพท 26,700 50,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

9,000

42,000

6,000

20,000

6,000 6,000

6,000 6,000

5,000

16,600 47,600

144,000

1,800 1,800

147,000

7,500โทรศัพทสํานักงาน 7,500

โตะอาหาร 147,000

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร

โตะไมแบบนั่งพื้นสําหรับ

เด็ก
144,000

โตะทํางาน 16,600 14,400

โตะคอมพิวเตอร 80 

เซนติเมตร
5,000

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ

ตูเหลกแบบบานเลอน

กระจก

ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

กระจก ขนาด 4 ฟุต
20,000

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 6,000

ตูเก็บเอกสารทรงสูงแบบ

บนโลงดานลางเปด-ปดได
42,000

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปด

ขาง-กลางชั้นโลง
9,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

4,500 4,500

6,000 6,000

140,000

4,400

20,000

28,000 28,000

30,000 30,000

16,000 16,000

16,000 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน  

(จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2* (จอภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โพเดียม ทรงเอียง

พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 20,000

พัดลมระบายอากาศ 4,400

พัดลมเพดานพรอมติดตั้ง 140,000

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว

บอรดประชาสัมพันธ 

พรอมติดตั้ง
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

48,000

21,000 21,000

16,000 32,000 48,000

17,000 17,000

7,900

7,900 15,800

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด

 Network แบบที่ 1 (27 

หนา/นาที)

7,900

เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
7,900

เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

 สี

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานประมวลผล

เครืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน * 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว)

32,000 16,000

คาครุภัณฑ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

7,900 7,900

8,600 8,600

10,000

12,500

5,900 5,900

25,000 32,500

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA
7,500

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

1 kVA

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 

800 VA
12,500

เครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED สี จํานวน 1 

เครื่อง

10,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 

หนา/นาที)
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

63,000 63,000

42,000 42,000

80,000

15,000

15,000

6,500 6,500

300,000

15,000 15,000

25,000

102,000
โทรทัศน แอล อี ดี แบบ 

Smart TV ขนาด 32 นิ้ว
102,000

ชุดกลองวงจรปด 4 ตัว 

เครื่องบันทึกภาพ 4 

ชองสัญญาณ

25,000

กระบองไฟฟาจราจร

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ผามานพรอมอุปกรณและ

คาติดตั้ง
300,000

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

ตูเย็น 15,000

ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 15,000

ชั้นวางรองเทา 30 ชอง 80,000

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตบดิน

เครื่องเจาะเก็บตัวอยาง

คอนกรีต



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 341

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000 200,000 630,000

15,000 15,000

50,500

42,500

42,500 42,500
เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA

เครื่องมัลติมีเดีย 

โปรเจคเตอร ระดับ XGA
42,500

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

รถจักรยานยนต ขนาด 

120 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
50,500

ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

เครื่องวัดความดันโลหิต 

แบบดิจิตอล

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ
230,000 100,000
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

13,000 13,000

21,800

20,000 20,000

4,500

9,500,000 9,500,000

โครงการกอสรางซุมและ

ศาลาราย พรอมปรับภูมิ

ทัศน  ศูนยวัฒนธรรม

อําเภอแมเมาะ

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี

แหง (ถังสีแดง)
4,500

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องตรวจจับโลหะใตดิน

ครุภัณฑสํารวจ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา
21,800

เครื่องอากาศยานไรคนขับ 

(โดรน) สําหรับถายภาพ

ทางอากาศ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

240,000 240,000

1,138,000 1,138,000

275,000 275,000

โครงการกอสรางถนน

ภายในหมูบาน สายบาน

นางจินตนา  คางกอ บาน

หวยรากไม หมูที่ 2

โครงการกอสรางขยาย

ถนนทางเขาศาลา

อเนกประสงค บริเวณ

หนาบานสมหวังบานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน

พรอมระบบระบายน้ําสาย

บานนางแสงจันทร ขัดจา 

ถึง บานนายเพชร เครือ

แกว บานหวยรากไม หมูที่

 2
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

2,350,000 2,350,000

1,500,000 1,500,000

1,200,000 1,200,000

1,700,000 1,700,000

โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา บริเวณตลาด

นัดชุมชน  บานหวยเปด   

หมูที่ 1

โครงการกอสรางพนัง

ปองกันตลิ่งพังพรอม

ปรับปรุงฝายน้ําลนเดิม

บานหางฮุง หมูที่ 3

โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําภายใน

โรงเรียน เทศบาลแมเมาะ

 บานเมาะหลวง หมูที่ 8

โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา บริเวณแยก

ทางเขาสํานักสงฆ  บาน

ใหมมงคล หมูที่ 10
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

180,000 180,000

1,000,000 1,000,000

430,000 430,000

2,000,000 2,000,000

โครงการกอสรางสะพาน

ทายตลาด บานหวยเปด 

หมูที่ 1

โครงการกอสรางสะพาน

ขามลําหวยแมปงพรอม

ถนนหินคลุก บานปงชัย  

หมูที่ 5 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลแมเมาะ 

บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 11

โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําพรอมติดตั้งราง

ริน บริเวณอาคาร

อเนกประสงค (หลังศาล

หลังเมือง) บานเมาะหลวง 

 หมูที่ 8

งบลงทุน
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

400,000 400,000

300,000 300,000

1,180,000 1,180,000

250,000 250,000

โครงการขยายไหลถนน 

สายหนาวัด บานหางฮุง 

หมูที่ 3

โครงการขยายไหลถนน 

ซอย.1 ถึงซอย.13 

(ดานลาง) บานใหมนาแขม

 หมูที่ 7 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

โครงการขยายระบบเสียง

ตามสาย บานหวยคิง หมูที่

 6

โครงการขยายถนน ปาก

ซอยบานนางฟองฝาย     

 กองวงศ ถึงขอบอาง 

บานแมเมาะสถานี หมูที่ 4
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

750,000 750,000

650,000 650,000

500,000 500,000

1,600,000 1,600,000

โครงการติดตั้งระบบไฟฟา

 ฌาปนสถานบานหางฮุง

พรอมกอสรางรั้ว  และถัง

เก็บน้ํา บานหางฮุง หมูที่ 3

โครงการดาดลําเหมือง

คลองสงน้ําหวยแมปง 

บานปงชัย หมูที่ 5

โครงการขยายไหลถนน

พรอมระบบระบายน้ํา 

ซอย.6 (บน) บานใหมนา

แขม หมูที่ 7

โครงการถมดินบดอัด

แนนพรอมระบบระบายน้ํา

ภายใน  โรงเรียนเทศบาล

แมเมาะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

160,000 160,000

400,000 400,000

860,000 860,000

450,000 450,000

โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุก บานนายโปรา นันท

ไชย ถึงทางขามรางรถไฟ 

บานเมาะสถานี หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน

ภายในหมูบาน สายซอย.3 

 บานนาแขมพัฒนา หมูที่ 

11

โครงการปรับปรุงถนน

พรอมระบบระบายน้ํา

เสนทางไปโรงกรองน้ําดื่ม 

 บานหวยคิง หมูที่ 6 ต.แม

เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

โครงการเทลาน

อเนกประสงคศาลา

อเนกประสงค  บานมอน 

หมูที่ 8

คาที่ดินและ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

885,000 885,000

900,000 900,000

1,100,000 1,100,000

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่

บริเวณฌาปนสถาน  บาน

เมาะหลวง  หมูที่ 8

โครงการปรับปรุงผิวถนน

โดยการลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต เสนโซน 2 

บานเวียงหงสลานนา หมูที่

 12

โครงการปรับปรุงผิวถนน

โซน 3 (ที่ชํารุด) พรอม

กอสรางพนังกั้นน้ํา   บาน

เวียงหงสลานนา หมูที่ 12

โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย

 7 ถึง ซอย 14 (บานใหม

มงคล) บานปงชัย หมูที่ 5

สิ่งกอสราง
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

60,000 60,000

550,000 550,000

2,200,000 2,200,000

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําภายในหมูบาน  

สายรานพ.ีพ.ีแบตเตอรี่ 

ถึงซอยคุณสุวิทย บาน

เวียงสวรรค หมูที่ 9

โครงการปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา โซน 1 (ตอจาก

เดิม)  บานเวียงหงส

ลานนา หมูที่ 12

โครงการปรับปรุงระบบ

น้ําประปาศูนยวัฒนธรรม

แมเมาะ

โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงตามสายภายใน

หมูบาน  บานนาแขม

พัฒนา   หมูที่ 11
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

250,000 250,000

350,000 350,000

100,000 100,000

คาติดตั้งระบบไฟฟาและ

อุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพรอมการ

กอสรางหรือภายหลังการ

กอสราง

คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง

โครงการปรบภูมทศนโดย

การเทลาน ค.ส.ล. ขาง

สระน้ํา หลังวัดบานเมาะ

หลวง 

หมูที่  8

โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงตามสายภายใน

หมูบาน  บานปงชัย   หมูที่

 5



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 352

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

500,000 500,000

1,000,000 1,000,000

50,000 50,000

500,000 500,000

โครงการกอสรางรั่วรอบ

อาคารอเนกประสงค (ฝง

เมาะหลวง) บานเมาะ

หลวง หมูที่ 8

โครงการกอสรางตั้งศาล

พระภูมิศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมเมาะ

โครงการกอสรางตอเติมที่

ออกกําลังกายในรม

อาคารผูสูงอายุประจํา

หมูบาน บานนาแขมพัฒนา

  หมูที่ 11

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาสระวายน้ําเทศบาล

ตําบลแมเมาะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

940,000 940,000

1,200,000 1,200,000

1,200,000 1,200,000

600,000 600,000

1,500,000 1,500,000

โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค บานเวียง

สวรรค หมูที่ 9

โครงการกอสรางหองน้ํา

สาธารณะ บริเวณอาคาร

ซอย.1  บานใหมนาแขม  

หมูที่ 7

โครงการกอสรางหลังคา

คลุมลานหนาศาลา

อเนกประสงค บานทุง

กลวย หมูที่ 8

โครงการกอสรางเวที

พรอมหองเก็บของ   บาน

หวยเปด  หมูที่  1

โครงการกอสรางรั้ว

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ 

บานเมาะหลวง หมูที่ 8
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

200,000 200,000

500,000 500,000

300,000 300,000

900,000 900,000

โครงการปรับปรุงและตอ

เติมอาคารที่เก็บของ(หนา

บาน  สมหวัง) บานเมาะ

หลวง  หมูที่ 8

โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารอเนกประสงคและ

หองชมรม  ผูสูงอายุบาน

บานหวยคิง  หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารผูสูงอายุ  บานแม

เมาะสถานี  หมูที่ 4

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลแมเมาะ
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

950,000 950,000

500,000 500,000

80,000 80,000

1,400,000 1,400,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดลําปาง 

ตามโครงการขยายเขต

ไฟฟาและพาดสายดับใน

พื้นที่เทศบาลตําบลแมเมาะ

งบ

รายจาย
รายจายอื่น รายจายอื่น

โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค บานเมาะ

สถานี หมูที่ 4

โครงการปรับปรุง

สํานักงานคณะกรรมการ

หมูบาน บริเวณศาลา

ประชาคม บานใหมมงคล 

 หมูที่ 10
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

240,000

20,000 20,000

50,000 50,000

80,000

210,000

อุดหนุนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน

 ตามโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

210,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อําเภอแมเมาะ
80,000

อุดหนุนสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลแมเมาะ ตาม

โครงการคายเยาวชน

สํานึกรักบานเกิด

240,000

อุดหนุนศูนยพัฒนา

ครอบครัวตําบลแมเมาะ 

ตามโครงการยุติความ

รุนแรงในครอบครัว

อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบานตามโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสวนราชการ



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้า 357

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

400,000

780,000

68,000

400,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม

เมาะ (ชุมชน 1) ตาม

โครงการจางวิทยากรชาว

ตางประเทศเพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

400,000

อุดหนุนโรงเรียนเวียงหงส

ลานนา ตามโครงการ

อาหารกลางวัน

68,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดบาน

แขม ตามโครงการอาหาร

กลางวัน

780,000

อุดหนุนโรงเรียนแมเมาะ

วิทยา ตามโครงการจาง

วิทยากรชาวตางประเทศ

เพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน

400,000
งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

4,544,000

100,000

20,900 20,900

280,000 25,350,000 4,859,480 32,824,680 791,200 5,736,660 40,522,860 205,000,000รวม 36,927,660 3,275,000 13,603,240 40,829,220

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร

แมเมาะ ตามโครงการ

อบรมเยาวชนรวมใจตาน

ภัยยาเสพติด

อุดหนุนวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ

 กฟผ.แมเมาะ ตาม

โครงการจางวิทยากร

พิเศษเฉพาะทางเพื่อ

พัฒนาและสงเสริม

คุณภาพกาวสูไทยแลนด 

100,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม

เมาะ (ชุมชน 1) ตาม

โครงการอาหารกลางวัน

4,544,000
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