
 

 

 

                               

แผนดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลแม่สะเรยีง 

ประจำปี พ.ศ. 2565 
 
 

โดย 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

 
 

 
เทศบาลตำบลแมส่ะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

โทร.053-682-743 ต่อ 11 โทรสาร 053-681-231 



เทศบาลตําบลแมสะเรียง
เขต/อําเภอ แมสะเรียง    จังหวัดแมฮองสอน

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

999 หมู 2 ตําบลแมสะเรียง   ซอย-  ถนนแมสะเรียง  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน  58110

พื้นที่ 1.38 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,870 คน
ชาย 1,366 คน

หญิง 1,504 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลแม่สะเรียง
อําเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมสะเรียง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมสะเรียง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมสะเรียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,805,234.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,934,647.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,041,141.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
46,300.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,883,750.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,223,249.89 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 642,493.20 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 628,926.53 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 670,445.38 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 330.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,526,531.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,754,523.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 625,396.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 36,745,420.34 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,092,340.59 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,335,520.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,093,700.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 409,359.71 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,814,500.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 625,396.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,787,397.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 642,493.20 3,350,000.00 3,600,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

628,926.53 553,100.00 567,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 670,445.38 450,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 330.00 1,000.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,942,195.11 4,354,100.00 4,618,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,526,531.78 18,895,000.00 18,895,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,526,531.78 18,895,000.00 18,895,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,754,523.00 18,000,000.00 18,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,754,523.00 18,000,000.00 18,000,000.00

รวม 37,223,249.89 41,249,100.00 41,513,500.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,092,340.59 7,924,154.00 7,923,120.00

งบบุคลากร 11,335,520.00 13,115,120.00 13,627,640.00

งบดําเนินงาน 13,093,700.04 13,828,226.00 12,423,750.00

งบลงทุน 409,359.71 646,000.00 2,306,600.00

งบเงินอุดหนุน 4,814,500.00 5,066,500.00 5,230,700.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,745,420.34 40,580,000.00 41,511,810.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลแม่สะเรียง

อําเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลแม่สะเรียง
อําเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,296,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,373,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,594,650

แผนงานสาธารณสุข 3,835,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 115,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,470,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 700,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000,300

แผนงานการเกษตร 3,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,923,120

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,511,810



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,923,120 7,923,120
    งบกลาง 7,923,120 7,923,120

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,450,620 902,640 1,619,820 8,973,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,825,980 902,640 1,619,820 6,348,440

งบดําเนินงาน 2,251,900 50,000 822,600 3,124,500
    คาตอบแทน 125,500 0 54,600 180,100

    คาใช้สอย 1,426,400 50,000 580,000 2,056,400

    คาวัสดุ 280,000 0 188,000 468,000

    คาสาธารณูปโภค 420,000 0 0 420,000

งบลงทุน 84,000 0 10,000 94,000
    คาครุภัณฑ์ 84,000 0 10,000 94,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 27,000 33,000 105,000
    เงินอุดหนุน 45,000 27,000 33,000 105,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 918,720 918,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 918,720 918,720

งบดําเนินงาน 55,000 400,000 455,000
    คาใช้สอย 55,000 170,000 225,000

    คาตอบแทน 0 60,000 60,000

    คาวัสดุ 0 170,000 170,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 10,000 0 0 10,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,000 0 0 10,000

งบดําเนินงาน 248,000 1,956,450 35,000 2,239,450
    คาตอบแทน 5,000 0 0 5,000

    คาใช้สอย 193,000 0 35,000 228,000

    คาวัสดุ 50,000 1,956,450 0 2,006,450

งบลงทุน 27,000 0 0 27,000
    คาครุภัณฑ์ 27,000 0 0 27,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,288,200 30,000 4,318,200
    เงินอุดหนุน 0 4,288,200 30,000 4,318,200

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,621,140 0 1,621,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,621,140 0 1,621,140

งบดําเนินงาน 1,826,800 90,000 1,916,800
    คาตอบแทน 47,000 0 47,000

    คาใช้สอย 1,649,800 90,000 1,739,800

    คาวัสดุ 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 0 297,500 297,500
    เงินอุดหนุน 0 297,500 297,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 115,000 115,000
    คาใช้สอย 115,000 115,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 720,000 0 720,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 720,000 0 720,000

งบดําเนินงาน 2,650,000 100,000 2,750,000
    คาใช้สอย 2,300,000 100,000 2,400,000

    คาวัสดุ 350,000 0 350,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

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

งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000
    เงินอุดหนุน 170,000 170,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 230,000 360,000
    คาใช้สอย 130,000 230,000 360,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 210,000 340,000
    เงินอุดหนุน 130,000 210,000 340,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,387,700 0 1,387,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,387,700 0 1,387,700

งบดําเนินงาน 1,430,000 0 1,430,000
    คาตอบแทน 25,000 0 25,000

    คาใช้สอย 925,000 0 925,000

    คาวัสดุ 410,000 0 410,000

    คาสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทุน 12,000 2,170,600 2,182,600
    คาครุภัณฑ์ 12,000 0 12,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,170,600 2,170,600
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 3,000 3,000
    คาใช้สอย 3,000 3,000

หน้า : 8/8



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,923,120 7,923,120
    งบกลาง 7,923,120 7,923,120

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,450,620 902,640 1,619,820 8,973,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,825,980 902,640 1,619,820 6,348,440

งบดําเนินงาน 2,251,900 50,000 822,600 3,124,500
    คาตอบแทน 125,500 0 54,600 180,100

    คาใช้สอย 1,426,400 50,000 580,000 2,056,400

    คาวัสดุ 280,000 0 188,000 468,000

    คาสาธารณูปโภค 420,000 0 0 420,000

งบลงทุน 84,000 0 10,000 94,000
    คาครุภัณฑ์ 84,000 0 10,000 94,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 27,000 33,000 105,000
    เงินอุดหนุน 45,000 27,000 33,000 105,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 918,720 918,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 918,720 918,720

งบดําเนินงาน 55,000 400,000 455,000
    คาใช้สอย 55,000 170,000 225,000

    คาตอบแทน 0 60,000 60,000

    คาวัสดุ 0 170,000 170,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 7,000 0 0 7,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,000 0 0 7,000

งบดําเนินงาน 248,000 1,956,450 35,000 2,239,450
    คาตอบแทน 5,000 0 0 5,000

    คาใช้สอย 193,000 0 35,000 228,000

    คาวัสดุ 50,000 1,956,450 0 2,006,450

งบลงทุน 30,000 0 0 30,000
    คาครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,288,200 30,000 4,318,200
    เงินอุดหนุน 0 4,288,200 30,000 4,318,200

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,621,140 0 1,621,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,621,140 0 1,621,140

งบดําเนินงาน 1,826,800 90,000 1,916,800
    คาตอบแทน 47,000 0 47,000

    คาใช้สอย 1,649,800 90,000 1,739,800

    คาวัสดุ 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 0 297,500 297,500
    เงินอุดหนุน 0 297,500 297,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 115,000 115,000
    คาใช้สอย 115,000 115,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 720,000 0 720,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 720,000 0 720,000

งบดําเนินงาน 2,650,000 100,000 2,750,000
    คาใช้สอย 2,300,000 100,000 2,400,000

    คาวัสดุ 350,000 0 350,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

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

งบเงินอุดหนุน 170,000 170,000
    เงินอุดหนุน 170,000 170,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 230,000 360,000
    คาใช้สอย 130,000 230,000 360,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 210,000 340,000
    เงินอุดหนุน 130,000 210,000 340,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,387,700 0 1,387,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,387,700 0 1,387,700

งบดําเนินงาน 1,430,000 0 1,430,000
    คาตอบแทน 25,000 0 25,000

    คาใช้สอย 925,000 0 925,000

    คาวัสดุ 410,000 0 410,000

    คาสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทุน 12,000 2,170,600 2,182,600
    คาครุภัณฑ์ 12,000 0 12,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,170,600 2,170,600
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 3,000 3,000
    คาใช้สอย 3,000 3,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,296,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,373,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,594,650

แผนงานสาธารณสุข 3,835,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 115,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,470,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 700,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000,300

แผนงานการเกษตร 3,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,923,120

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,511,810

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 61 ทวิ จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมสะเรียง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดแมฮองสอน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,511,810 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,511,810 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแม่สะเรียง
อําเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมสะเรียงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมสะเรียงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายมนตรี  บํารุงกิจ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมสะเรียง

เห็นชอบ

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

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

ตําแหนง นายอําเภอแมสะเรียง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,474,368.00 13,220.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 17,649.61 673.60 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 227,260.60 0.00 100.00 % 3,000,000.00
     ภาษีป้าย 246,568.00 401,339.00 350,000.00 71.43 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,738,585.61 642,493.20 3,350,000.00 3,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,093.40 3,860.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 30,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 368,180.00 501,190.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

70.00 140.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 80.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,307.00 1,680.75 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,330.00 1,420.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:46:23 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 35,375.00 20,450.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 220.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

66,500.00 64,000.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

21,000.00 18,900.18 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 2,200.00 200.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 5,000.00 8,500.00 6,500.00 0.00 % 6,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 250.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 3,720.00 2,655.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,650.00 3,740.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 548,005.40 628,926.53 553,100.00 567,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 301,980.00 414,950.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ดอกเบี้ย 261,300.18 255,495.38 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 563,280.18 670,445.38 450,000.00 450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 30.00 0.00 100.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 600.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 600.00 330.00 1,000.00 1,500.00

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:46:23 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 84,186.73 85,539.83 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,429,319.50 13,405,513.19 14,500,000.00 0.00 % 14,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 943,896.23 926,542.91 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 111,770.57 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,320,187.04 2,002,400.55 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00
     คาภาคหลวงแร 22,879.52 16,767.47 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 15,517.99 17,812.26 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,098,564.00 960,185.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,914,551.01 17,526,531.78 18,895,000.00 18,895,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,022,491.00 17,754,523.00 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,022,491.00 17,754,523.00 18,000,000.00 18,000,000.00
รวมทุกหมวด 39,787,513.20 37,223,249.89 41,249,100.00 41,513,500.00

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:46:23 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,513,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,600,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,000,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการ การจัดเก็บตามกฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 600,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมาและคาดวาจะเก็บเพิ่ม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 567,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา และคาด
วาจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ตั้งไว้ประมาณการ โดยคาดวาจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 500 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมาและคาด
วาจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 450,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,500 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,895,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,500,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,100,000 บาท

ตั้งไว้ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอน จํานวน 18,000,000 บาทประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผานมา และเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 % 1,445,000

คาชําระดอกเบี้ย 101,247.86 73,203.23 51,500 -22.33 % 40,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,177 70,508 85,000 0 % 85,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 3,156 5,000 0 % 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

175,603.62 178,267.86 158,018 -3.48 % 152,515

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,652,500 3,750,300 4,096,854 -0.59 % 4,072,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 820,000 803,200 838,800 -8.54 % 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 43,000 40,500 43,500 37.93 % 60,000

เงินสํารองจาย 61,693 70,323.5 165,300 123.84 % 370,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง    จังหวัดแมฮองสอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 705,405

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 220,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

418,020 440,820 697,473 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 217,062 220,200 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120

รวมแผนงานงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 637,560 580,520 19.81 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 182,160 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,259,940 1,179,480 26.36 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,299,660 2,198,720 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,511,880 3,258,850 3,540,520 -21.68 % 2,772,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

103,500 49,500 59,000 -49.15 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 138,000 123,500 120,000 0 % 120,000

คาจางลูกจางประจํา 201,660 193,020 225,480 4.95 % 236,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 472,650 592,100 650,628 2.34 % 665,880

เงินเบี้ยกันดาร 0 0 500 0 % 500

เงินอื่น ๆ 0 0 500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,427,690 4,216,970 4,596,628 3,825,980
รวมงบบุคลากร 6,936,410 6,516,630 6,795,348 6,450,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 500

คาเบี้ยประชุม 12,195 12,195 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,920 36,240 20,000 -65 % 7,000

คาเชาบาน 36,000 42,000 42,000 14.29 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 113,015 102,435 97,000 125,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 542,925 0 0 0 % 0

คาโฆษณาเผยแพรงานกิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

0 38,398 30,000 16.67 % 35,000

คาจางเหมาบริการ 0 695,100 771,000 35.72 % 1,046,400

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 55,100 50,000 -100 % 0

คารับวารสารและสิ่งพิมพ์ 0 13,480 14,600 -100 % 0

โครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 10,000 -100 % 0

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

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล

0 0 500,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 161,420 161,436 55,000 0 % 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 80,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 230,626 155,586 80,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ ประกวดรางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ประกวดรางวัลพระปกเกลา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของขา
ราชการและลูกจาและการจัดทํามาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ เยาวชน ตนกลา 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการ วันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ เสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 10,000

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 62,783 28,172 29,900 0.33 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 997,754 1,167,272 1,595,500 1,426,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,790 96,443 57,000 -12.28 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,530 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,000 19,605 18,000 122.22 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177,511 109,258 115,000 -13.04 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,000 36,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,988 63,938 54,000 -35.19 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 424,819 325,244 277,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 340,421.38 345,799.55 300,000 0 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 48,626.46 43,705.33 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 72,718.33 81,605.86 70,000 -14.29 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 16,376 21,313.4 16,000 25 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 478,142.17 492,424.14 426,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 2,013,730.17 2,087,375.14 2,395,500 2,251,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน 70,400 45,500 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,990 11,360 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 68,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,390 56,860 48,000 84,000
รวมงบลงทุน 75,390 56,860 48,000 84,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 35,000 45,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ
กณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์และสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการ รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอแมสะเรียง

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการงานฤดูหนาวและกาชาด เพื่อสง
เสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดแมฮองสอน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอ
แม่สะเรียง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 45,000 65,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 45,000 65,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,060,530.17 8,705,865.14 9,303,848 8,831,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 884,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 902,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 902,640

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,980 22,855 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ฝึกอบรมการเขียนโครงการและ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
โครงการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ สํารวจขอมูลพื้นฐาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 39,980 22,855 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 39,980 22,855 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ลําโพงสนามอเนกประสงค์ 8,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อากาศยานไรคนขับสําหรับถาย
ภาพทางอากาศ (โดรน)

0 15,999.71 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,950 15,999.71 0 0
รวมงบลงทุน 8,950 15,999.71 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําแผนแมบทชุมชน 0 0 0 100 % 27,000

เงินอุดหนุนเอกชน 27,000 0 27,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 75,930 38,854.71 77,000 979,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 995,820 959,430 1,120,280 21.56 % 1,361,820

เงินประจําตําแหนง 18,000 16,500 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 120,000 150,000 240,000 0 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,133,820 1,125,930 1,378,280 1,619,820
รวมงบบุคลากร 1,133,820 1,125,930 1,378,280 1,619,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,000 7,800 15,000 -49.33 % 7,600

คาเชาบาน 0 39,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 17,000 47,300 57,000 54,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 401,000 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 3,450 9,241.9 5,000 0 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 0 383,709 361,250 2.98 % 372,000

คาใชจายในการเดินทางฯ 0 43,336 25,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 13,680 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนกองคลัง 0 40,980 17,509 -100 % 0

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน 0 4,139 8,000 0 % 8,000

โครงการ จัดเก็บภาษีสัญจร 0 34,650 0 0 % 0

โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 300,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 89,940 63,005 35,000 0 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,660 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ นวัตกรรมการจัดเก็บภาษีสัญจร 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ อบรมใหความรูในการจัดเก็บภาษี 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 0 200,000 -65 % 70,000

โครงการอบรมใหความรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการเงิน การคลัง ภาครัฐ

0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 533,930 879,060.9 696,759 580,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,474 52,502 47,000 -14.89 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 67,970 83,267 92,000 -2.17 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 515 3,265 4,000 0 % 4,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,884 3,367 4,000 0 % 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,800 4,500 15,750 -4.76 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,873 47,284 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 169,516 194,185 197,750 188,000
รวมงบดําเนินงาน 720,446 1,120,545.9 951,509 822,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์สํานักงาน 123,800 112,700 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 43,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 123,800 112,700 48,500 10,000
รวมงบลงทุน 123,800 112,700 48,500 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 33,000 33,000 33,000 0 % 33,000

รวมเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,011,066 2,392,175.9 2,411,289 2,485,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,147,526.17 11,136,895.75 11,792,137 12,296,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,170 36,050 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ลานสรางสรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

0 0 9,000 122.22 % 20,000

โครงการ เสริมสรางสังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและ
เสริมสรางสังคมสันติสุข

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,170 36,050 24,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 39,170 36,050 24,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 39,170 36,050 24,000 55,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:48 หนา : 15/49
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,056,480 747,380 862,440 6.53 % 918,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,056,480 747,380 862,440 918,720
รวมงบบุคลากร 1,056,480 747,380 862,440 918,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 52,200 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 52,200 80,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 97,165 27,210 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ฝึกอบรม สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันสาธารณภัย
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศาบลตําบลแมสะเรียง    0 0 47,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,660 36,240 122,100 -50.86 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 136,825 63,450 205,600 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,200 8,300 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,697 70,338 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,920 9,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 500 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 164,817 88,538 130,500 170,000
รวมงบดําเนินงาน 301,642 204,188 416,100 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ตูเก็บถังดับเพลิง 46,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ดับเพลิง 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องบันทึกการเดินทางของรถจีพี
เอส(GPS)

0 12,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 12,900 20,000 0
รวมงบลงทุน 46,000 12,900 20,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,404,122 964,468 1,298,540 1,318,720
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,443,292 1,000,518 1,322,540 1,373,720

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 10,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 10,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,440 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,440 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 181,489 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 96,132 82,000 104.88 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาโฆษณา เผยแพรฯ 0 80,000 85,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,703 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกอง
การศึกษา

0 1,700 5,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,808 4,620 7,000 42.86 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 205,000 182,452 179,000 193,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 32,380 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 22,940 19,940 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,060 34,730 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 66,000 87,050 45,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 272,440 269,502 224,000 248,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 27,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 27,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 272,440 269,502 224,000 285,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,956,450

คาอาหารเสริม (นม) 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 1,956,450
รวมงบดําเนินงาน 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 1,956,450

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,752,000 4,014,000 0 0 % 0

โครงการ สงเสริมรณรงค์ตานยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ สงเสริมรณรงค์ตานยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง
บานโป่ง

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 4,204,000 2 % 4,288,200

รวมเงินอุดหนุน 3,752,000 4,014,000 4,214,000 4,288,200
รวมงบเงินอุดหนุน 3,752,000 4,014,000 4,214,000 4,288,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,247,847.66 5,701,853.08 6,227,926 6,244,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 99,950 99,750 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมสรางสรรค์ในการป้องกัน
และแกไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 99,950 99,750 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 99,950 99,750 0 35,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ ศูนย์การเรียนรูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 55,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:48 หนา : 22/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ในการจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรูหอง
สมุดชุมชน ชุมชนคริสเตียน 

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 55,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 55,000 30,000 30,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 159,950 154,750 30,000 65,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,680,237.66 6,126,105.08 6,481,926 6,594,650

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,170,360 1,123,790 1,298,400 3.43 % 1,342,980

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 192,120 183,150 211,852 2.98 % 218,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,422,480 1,361,940 1,570,252 1,621,140
รวมงบบุคลากร 1,422,480 1,361,940 1,570,252 1,621,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,000 23,000 -56.52 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 37,000

รวมค่าตอบแทน 15,600 41,971.75 61,000 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,584,645 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการกองสาธารณสุขฯ 0 1,499,200 1,521,200 -3.05 % 1,474,800

คาเดินทางไปราชการกองสาธารณสุขฯ 0 18,821.75 2,000 -100 % 0

คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพย์สินกองสาธารณ
สุขฯ

0 138,007.5 128,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากร 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,380 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,418 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 1,656,443 1,656,029.25 1,651,200 1,649,800

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  14:48 หนา : 24/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,989 19,260 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 31,499 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,548 25,660 72,000 -30.56 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,950 22,950 25,000 0 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,060 24,180 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,576 6,200 10,700 -6.54 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 174,622 98,250 157,700 130,000
รวมงบดําเนินงาน 1,846,665 1,796,251 1,869,900 1,826,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,319,145 3,158,191 3,445,152 3,447,940
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 76,339 82,569 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 19,300 3.63 % 20,000

โครงการ พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน อสม. 
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ อาหารสะอาด รสชาติอรอย 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) หรือโรคอุบัติใหม

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
โรงเรียนผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 76,339 82,569 124,300 90,000
รวมงบดําเนินงาน 76,339 82,569 124,300 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 59,000 0
รวมงบลงทุน 9,500 0 59,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การดําเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 180,000 0 % 180,000
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โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 317,500 297,500 0 0 % 0

อุดหนุน อสม. ชุมชนคริสเตียน 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนจองคํา 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนในเวียง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานทุง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานโป่งนอก 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานโป่งใน 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนมงคลทอง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนมุสลิม 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะขามจุม 0 0 7,500 0 % 7,500

รวมเงินอุดหนุน 317,500 297,500 247,500 297,500
รวมงบเงินอุดหนุน 317,500 297,500 247,500 297,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 403,339 380,069 430,800 387,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,722,484 3,538,260 3,875,952 3,835,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 9,370 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ Open the door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ขับเคลื่อนเครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูสุขภาวะชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ จิตอาสาพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ 
ภายใตแนวคิด อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยู
สุข

0 0 14,000 -100 % 0

โครงการ เทศบาลแคร์คุณ (We Care) 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ธนาคารความดี (ออมความดีเป็น
ทุนชีวิต)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูง
อายุและผูพิการ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการ สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ สตรีสาย Strong 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ เสริมรักษ์สามวัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 9,370 54,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 9,370 54,000 115,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 9,370 54,000 115,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 16,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 16,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 20,000 16,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 16,000 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 25,370 54,000 115,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,017,360 978,640 1,141,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,077,360 1,033,640 1,321,800 0
รวมงบบุคลากร 1,077,360 1,033,640 1,321,800 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 26,640 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,320 4,000 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 4,200 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,520 34,840 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 627,621.5 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ กองชาง 0 609,847 576,000 -100 % 0
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน กองชาง 0 0 10,000 -100 % 0

คารับรองผูเขารวมกิจการงาน กองชาง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล

0 30,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานกลาง
อําเภอแมสะเรียง

0 32,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน 0 10,000 5,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม
         

0 10,000 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับจราจร
0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,620 4,600 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,236 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 520,775.69 273,137.6 290,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,174,253.19 969,584.6 926,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,500 99,500 360,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 93,810 99,710 240,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,602 53,361 65,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 5,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 12,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 316,412 277,571 710,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,079.72 64,416.44 40,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,568.65 48,518.19 30,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,648.37 112,934.63 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,544,833.56 1,394,930.23 1,726,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 44,480 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์กอสราง 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19,915 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คีมย้ําหางปลา 0 0 15,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 0 96,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,195 110,900 15,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าถนนคนเดิน
วันศุกร์

0 100,000 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาตอเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคาร 400,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ําโรงฆาสัตว์เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

120,000 0 0 0 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด 
ถนนแมสะเรียง ซอย 12

0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 520,000 100,000 450,000 0
รวมงบลงทุน 617,195 210,900 465,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,239,388.56 2,639,470.23 3,513,300 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 539,666 550,000 600,000 20 % 720,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,666 550,000 600,000 720,000
รวมงบบุคลากร 539,666 550,000 600,000 720,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 0 2,500,000 -8 % 2,300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,069,500 2,109,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,069,500 2,109,500 2,500,000 2,300,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 368,875 355,412 340,000 -41.18 % 200,000

วัสดุอื่น 157,200 170,250 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 526,075 525,662 540,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 2,595,575 2,635,162 3,040,000 2,650,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,135,241 3,185,162 3,640,000 3,370,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการ ขุดลอกรางระบายน้ําในเขต
เทศบาล

0 0 50,000 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 57,000 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,000 30,000 50,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 57,000 30,000 50,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 57,000 30,000 50,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,431,629.56 5,854,632.23 7,203,300 3,470,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 58,630 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 58,630 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 58,630 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําผลไมแปรรูป 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไตประยุกต์ (ผาลูกไม) 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวตามกระแส
พระราชดําริ ร.9 เนนเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ผักสวนครัว รั้วกินได 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ลูกเนียงเชื่อม เพื่อเศรษฐกิจ 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมตัดเสื้อไต ประยุกต์ผาลูกไม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมทําไมกวาดดอกหญาและ
ทางมะพราว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมอนุรักษ์ขนมโบราณ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000 100,000 150,000 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 100,000 150,000 170,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 148,630 100,000 180,000 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 148,630 100,000 180,000 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 375,561 410,880 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ การแขงขันกีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพติด

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการ บาสเก็ตบอล เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการ อบรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 375,561 410,880 65,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 375,561 410,880 65,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขันกีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการ การแขงขันกีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการ การแขงขันฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหา วันแมแหงชาติ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 110,000 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000 100,000 115,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 100,000 115,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 485,561 510,880 180,000 260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,200,591.5 1,190,418.69 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง 0 0 5,500 81.82 % 10,000

โครงการ ทําบุญสุสานกลาง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ประเพณีสงกรานต์ 0 0 30,000 16.67 % 35,000

โครงการ ประเพณีออกพรรษา (ออกหวา) 0 0 1,245,000 -95.98 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการอบรมผูสูงอายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,200,591.5 1,190,418.69 1,465,500 230,000
รวมงบดําเนินงาน 1,200,591.5 1,190,418.69 1,465,500 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 20,000 0 0 % 0

โครงการ การเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

0 0 10,000 50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนเรียนรูวัฒนธรรม
ทองถิ่น ประเพณีแหเทียนเหง

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ เขาคายพุทธบุตร วัดศรีบุญเรือง 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ถวายขาวมธุปายาส 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ บรรพชาสามเณร วัดอมราวาส 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ปฏิบัติธรรมเทศกาลเขาพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ ประเพณีปอยสางลอง วัดศรีบุญ
เรือง

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการ ประเพณีสืบชะตาปอยมหาปัส
สถานวัดมัณตะเล

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการ ปอยสางลองวัดสุพรรณรังษี 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วันมาฆะบูชา

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ สงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ สวดมนต์ขามปี 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คายนัก
บุญเปาโลแมสะเรียง

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
คริสเตียน

0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชนโป่ง
ใน

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมุสลิม 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 195,000 150,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 210,000 170,000 195,000 210,000
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 170,000 195,000 210,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,410,591.5 1,360,418.69 1,660,500 440,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,896,152.5 1,871,298.69 1,840,500 700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,202,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,387,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,387,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 546,000

คารับรองผูเขารวมกิจการงาน กองชาง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวกับจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 309,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 925,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,430,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ 0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,829,700
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์
เกา ชุมชนในเวียง

0 0 0 100 % 150,000
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสราง ลําเหมือง คสล.หางเวียง 0 0 0 100 % 274,600

โครงการ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. การ
กอสราง และ ขยายถนน คสล. ซอย 4 ถนน 
เวียงใหมชุมชนบานท่ง

0 0 0 100 % 566,500

โครงการกอสราง ถนน คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

0 0 0 100 % 67,900

โครงการกอสราง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 
9 ถนนแมสะเรียง ชุมชนมะขามจุม

0 0 0 100 % 208,300

โครงการกอสราง วางทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน

0 0 0 100 % 269,800

โครงการกอสราง หองนํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 365,900

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. และ
ขยายถนน คสล. บริเวณหนาสนามมวยถึง
ทางเขาที่นาชุมชนโป่งนอก

0 0 0 100 % 267,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,170,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,170,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,170,600
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,000,300
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,000 3,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 3,000 3,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 3,000 3,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 20,000 0 20,000 0
รวมงานตลาดสด 20,000 0 20,000 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 20,000 0 20,000 0
รวมทุกแผนงาน 37,314,193.37 36,745,420.34 40,580,000 41,511,810
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 % 1,445,000

คาชําระดอกเบี้ย 101,247.86 73,203.23 51,500 -22.33 % 40,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,177 70,508 85,000 0 % 85,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 3,156 5,000 0 % 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

175,603.62 178,267.86 158,018 -3.48 % 152,515

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,652,500 3,750,300 4,096,854 -0.59 % 4,072,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 820,000 803,200 838,800 -8.54 % 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 43,000 40,500 43,500 37.93 % 60,000

เงินสํารองจาย 61,693 70,323.5 165,300 123.84 % 370,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง
อําเภอแมสะเรียง    จังหวัดแมฮองสอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 705,405

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 220,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

418,020 440,820 697,473 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 217,062 220,200 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
รวมงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120

รวมแผนงานงบกลาง 6,784,241.48 7,092,340.59 7,806,645 7,923,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 637,560 580,520 19.81 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 182,160 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,259,940 1,179,480 26.36 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,299,660 2,198,720 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,511,880 3,258,850 3,540,520 -21.68 % 2,772,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

103,500 49,500 59,000 -49.15 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 138,000 123,500 120,000 0 % 120,000

คาจางลูกจางประจํา 201,660 193,020 225,480 4.95 % 236,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 472,650 592,100 650,628 2.34 % 665,880

เงินเบี้ยกันดาร 0 0 500 0 % 500

เงินอื่น ๆ 0 0 500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,427,690 4,216,970 4,596,628 3,825,980
รวมงบบุคลากร 6,936,410 6,516,630 6,795,348 6,450,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 500

คาเบี้ยประชุม 12,195 12,195 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,920 36,240 20,000 -65 % 7,000

คาเชาบาน 36,000 42,000 42,000 14.29 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 113,015 102,435 97,000 125,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 542,925 0 0 0 % 0

คาโฆษณาเผยแพรงานกิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

0 38,398 30,000 16.67 % 35,000

คาจางเหมาบริการ 0 695,100 771,000 35.72 % 1,046,400

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 55,100 50,000 -100 % 0

คารับวารสารและสิ่งพิมพ์ 0 13,480 14,600 -100 % 0

โครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 10,000 -100 % 0

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

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล

0 0 500,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 161,420 161,436 55,000 0 % 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 80,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 230,626 155,586 80,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ ประกวดรางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ประกวดรางวัลพระปกเกลา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของขา
ราชการและลูกจาและการจัดทํามาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ เยาวชน ตนกลา 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการ วันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ เสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย

0 0 0 100 % 10,000

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 62,783 28,172 29,900 0.33 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 997,754 1,167,272 1,595,500 1,426,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 107,790 96,443 57,000 -12.28 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,530 0 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,000 19,605 18,000 122.22 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177,511 109,258 115,000 -13.04 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,000 36,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,988 63,938 54,000 -35.19 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 424,819 325,244 277,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 340,421.38 345,799.55 300,000 0 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 48,626.46 43,705.33 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 72,718.33 81,605.86 70,000 -14.29 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 16,376 21,313.4 16,000 25 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 478,142.17 492,424.14 426,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 2,013,730.17 2,087,375.14 2,395,500 2,251,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน 70,400 45,500 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,990 11,360 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 68,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,390 56,860 48,000 84,000
รวมงบลงทุน 75,390 56,860 48,000 84,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 35,000 45,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ
กณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์และสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการ รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอแมสะเรียง

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการงานฤดูหนาวและกาชาด เพื่อสง
เสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดแมฮองสอน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอ
แม่สะเรียง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000 45,000 65,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 45,000 65,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,060,530.17 8,705,865.14 9,303,848 8,831,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 884,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 902,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 902,640

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,980 22,855 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ฝึกอบรมการเขียนโครงการและ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
โครงการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ สํารวจขอมูลพื้นฐาน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 39,980 22,855 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 39,980 22,855 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ลําโพงสนามอเนกประสงค์ 8,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อากาศยานไรคนขับสําหรับถาย
ภาพทางอากาศ (โดรน)

0 15,999.71 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,950 15,999.71 0 0
รวมงบลงทุน 8,950 15,999.71 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําแผนแมบทชุมชน 0 0 0 100 % 27,000

เงินอุดหนุนเอกชน 27,000 0 27,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 27,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 75,930 38,854.71 77,000 979,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 995,820 959,430 1,120,280 21.56 % 1,361,820

เงินประจําตําแหนง 18,000 16,500 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 120,000 150,000 240,000 0 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,133,820 1,125,930 1,378,280 1,619,820
รวมงบบุคลากร 1,133,820 1,125,930 1,378,280 1,619,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,000 7,800 15,000 -49.33 % 7,600

คาเชาบาน 0 39,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 17,000 47,300 57,000 54,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 401,000 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 3,450 9,241.9 5,000 0 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 0 383,709 361,250 2.98 % 372,000

คาใชจายในการเดินทางฯ 0 43,336 25,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 13,680 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนกองคลัง 0 40,980 9 -100 % 0

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน 0 4,139 8,000 0 % 8,000

โครงการ จัดเก็บภาษีสัญจร 0 34,650 0 0 % 0

โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 300,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 89,940 63,005 52,500 -33.33 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,660 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ นวัตกรรมการจัดเก็บภาษีสัญจร 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ อบรมใหความรูในการจัดเก็บภาษี 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0 0 200,000 -65 % 70,000

โครงการอบรมใหความรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการเงิน การคลัง ภาครัฐ

0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 533,930 879,060.9 696,759 580,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,474 52,502 47,000 -14.89 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 67,970 83,267 92,000 -2.17 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 515 3,265 4,000 0 % 4,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,884 3,367 4,000 0 % 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,800 4,500 15,750 -4.76 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,873 47,284 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 169,516 194,185 197,750 188,000
รวมงบดําเนินงาน 720,446 1,120,545.9 951,509 822,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์สํานักงาน 123,800 112,700 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 43,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 123,800 112,700 48,500 10,000
รวมงบลงทุน 123,800 112,700 48,500 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 33,000 33,000 33,000 0 % 33,000

รวมเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 33,000 33,000 33,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,011,066 2,392,175.9 2,411,289 2,485,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,147,526.17 11,136,895.75 11,792,137 12,296,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,170 36,050 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ลานสรางสรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

0 0 9,000 122.22 % 20,000

โครงการ เสริมสรางสังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและ
เสริมสรางสังคมสันติสุข

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,170 36,050 24,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 39,170 36,050 24,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 39,170 36,050 24,000 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,056,480 747,380 862,440 6.53 % 918,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,056,480 747,380 862,440 918,720
รวมงบบุคลากร 1,056,480 747,380 862,440 918,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 52,200 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 52,200 80,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 97,165 27,210 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ฝึกอบรม สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันสาธารณภัย
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศาบลตําบลแมสะเรียง    0 0 47,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,660 36,240 122,100 -50.86 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 136,825 63,450 205,600 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,200 8,300 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,697 70,338 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,920 9,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 500 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 164,817 88,538 130,500 170,000
รวมงบดําเนินงาน 301,642 204,188 416,100 400,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:27 หนา : 17/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ตูเก็บถังดับเพลิง 46,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ดับเพลิง 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องบันทึกการเดินทางของรถจีพี
เอส(GPS)

0 12,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 12,900 20,000 0
รวมงบลงทุน 46,000 12,900 20,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,404,122 964,468 1,298,540 1,318,720
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,443,292 1,000,518 1,322,540 1,373,720

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:27 หนา : 18/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 2,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 7,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 7,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,440 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,440 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 181,489 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 0 96,132 82,000 104.88 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาโฆษณา เผยแพรฯ 0 80,000 85,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,703 0 0 0 % 0
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกอง
การศึกษา

0 1,700 5,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,808 4,620 7,000 42.86 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 205,000 182,452 179,000 193,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 32,380 20,000 0 % 20,000

วัสดุกีฬา 22,940 19,940 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,060 34,730 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 66,000 87,050 45,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 272,440 269,502 224,000 248,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 272,440 269,502 224,000 285,000
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,956,450

คาอาหารเสริม (นม) 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 1,956,450
รวมงบดําเนินงาน 1,495,847.66 1,687,853.08 2,013,926 1,956,450

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,752,000 4,014,000 0 0 % 0

โครงการ สงเสริมรณรงค์ตานยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ สงเสริมรณรงค์ตานยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง
บานโป่ง

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 4,204,000 2 % 4,288,200

รวมเงินอุดหนุน 3,752,000 4,014,000 4,214,000 4,288,200
รวมงบเงินอุดหนุน 3,752,000 4,014,000 4,214,000 4,288,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,247,847.66 5,701,853.08 6,227,926 6,244,650
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 99,950 99,750 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมสรางสรรค์ในการป้องกัน
และแกไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 99,950 99,750 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 99,950 99,750 0 35,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ ศูนย์การเรียนรูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 55,000 0 0 % 0
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ในการจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรูหอง
สมุดชุมชน ชุมชนคริสเตียน 

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 55,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 55,000 30,000 30,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 159,950 154,750 30,000 65,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,680,237.66 6,126,105.08 6,481,926 6,594,650

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,170,360 1,123,790 1,298,400 3.43 % 1,342,980

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 192,120 183,150 211,852 2.98 % 218,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,422,480 1,361,940 1,570,252 1,621,140
รวมงบบุคลากร 1,422,480 1,361,940 1,570,252 1,621,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 22,000 23,000 -56.52 % 10,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 37,000

รวมค่าตอบแทน 15,600 41,971.75 61,000 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,584,645 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการกองสาธารณสุขฯ 0 1,499,200 1,513,200 -2.54 % 1,474,800

คาเดินทางไปราชการกองสาธารณสุขฯ 0 18,821.75 2,000 -100 % 0

คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพย์สินกองสาธารณ
สุขฯ

0 138,007.5 128,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากร 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,380 0 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,418 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 1,656,443 1,656,029.25 1,643,200 1,649,800
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,989 19,260 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 31,499 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,548 25,660 72,000 -30.56 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,950 22,950 25,000 0 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,060 24,180 38,000 -21.05 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,576 6,200 10,700 -6.54 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 174,622 98,250 165,700 130,000
รวมงบดําเนินงาน 1,846,665 1,796,251 1,869,900 1,826,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,319,145 3,158,191 3,445,152 3,447,940
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 76,339 82,569 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 19,300 3.63 % 20,000

โครงการ พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน อสม. 
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ อาหารสะอาด รสชาติอรอย 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) หรือโรคอุบัติใหม

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
โรงเรียนผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 76,339 82,569 124,300 90,000
รวมงบดําเนินงาน 76,339 82,569 124,300 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 59,000 0
รวมงบลงทุน 9,500 0 59,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การดําเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 180,000 0 % 180,000
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โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 317,500 297,500 0 0 % 0

อุดหนุน อสม. ชุมชนคริสเตียน 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนจองคํา 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนในเวียง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานทุง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานโป่งนอก 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนบานโป่งใน 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนมงคลทอง 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนมุสลิม 0 0 7,500 0 % 7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะขามจุม 0 0 7,500 0 % 7,500

รวมเงินอุดหนุน 317,500 297,500 247,500 297,500
รวมงบเงินอุดหนุน 317,500 297,500 247,500 297,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 403,339 380,069 430,800 387,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,722,484 3,538,260 3,875,952 3,835,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 9,370 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ Open the door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ขับเคลื่อนเครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูสุขภาวะชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ จิตอาสาพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ 
ภายใตแนวคิด อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยู
สุข

0 0 14,000 -100 % 0

โครงการ เทศบาลแคร์คุณ (We Care) 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ธนาคารความดี (ออมความดีเป็น
ทุนชีวิต)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูง
อายุและผูพิการ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการ สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ สตรีสาย Strong 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ เสริมรักษ์สามวัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 9,370 54,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 9,370 54,000 115,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 9,370 54,000 115,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 16,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 16,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 20,000 16,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 16,000 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 25,370 54,000 115,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,017,360 978,640 1,141,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,077,360 1,033,640 1,321,800 0
รวมงบบุคลากร 1,077,360 1,033,640 1,321,800 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 26,640 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,320 4,000 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 4,200 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,520 34,840 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 627,621.5 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ กองชาง 0 609,847 576,000 -100 % 0
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน กองชาง 0 0 10,000 -100 % 0

คารับรองผูเขารวมกิจการงาน กองชาง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล

0 30,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานกลาง
อําเภอแมสะเรียง

0 32,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน 0 10,000 5,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม
         

0 10,000 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับจราจร
0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,620 4,600 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,236 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 520,775.69 273,137.6 290,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,174,253.19 969,584.6 926,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,500 99,500 360,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 93,810 99,710 240,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,602 53,361 65,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 5,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 12,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 316,412 277,571 710,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,079.72 64,416.44 40,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,568.65 48,518.19 30,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,648.37 112,934.63 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,544,833.56 1,394,930.23 1,726,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 44,480 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์กอสราง 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19,915 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คีมย้ําหางปลา 0 0 15,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 0 96,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,195 110,900 15,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าถนนคนเดิน
วันศุกร์

0 100,000 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาตอเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคาร 400,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ําโรงฆาสัตว์เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

120,000 0 0 0 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด 
ถนนแมสะเรียง ซอย 12

0 0 450,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 520,000 100,000 450,000 0
รวมงบลงทุน 617,195 210,900 465,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,239,388.56 2,639,470.23 3,513,300 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 539,666 550,000 600,000 20 % 720,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,666 550,000 600,000 720,000
รวมงบบุคลากร 539,666 550,000 600,000 720,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 0 2,500,000 -8 % 2,300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,069,500 2,109,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,069,500 2,109,500 2,500,000 2,300,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 368,875 355,412 340,000 -41.18 % 200,000

วัสดุอื่น 157,200 170,250 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 526,075 525,662 540,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 2,595,575 2,635,162 3,040,000 2,650,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,135,241 3,185,162 3,640,000 3,370,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการ ขุดลอกรางระบายน้ําในเขต
เทศบาล

0 0 50,000 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 57,000 30,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,000 30,000 50,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 57,000 30,000 50,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 57,000 30,000 50,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,431,629.56 5,854,632.23 7,203,300 3,470,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 58,630 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 58,630 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 58,630 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําผลไมแปรรูป 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไตประยุกต์ (ผาลูกไม) 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวตามกระแส
พระราชดําริ ร.9 เนนเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ ผักสวนครัว รั้วกินได 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ลูกเนียงเชื่อม เพื่อเศรษฐกิจ 0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:27 หนา : 37/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมตัดเสื้อไต ประยุกต์ผาลูกไม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมทําไมกวาดดอกหญาและ
ทางมะพราว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ อบรมอนุรักษ์ขนมโบราณ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000 100,000 150,000 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 100,000 150,000 170,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 148,630 100,000 180,000 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 148,630 100,000 180,000 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 375,561 410,880 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ การแขงขันกีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพติด

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการ บาสเก็ตบอล เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการ อบรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 375,561 410,880 65,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 375,561 410,880 65,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขันกีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการ การแขงขันกีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการ การแขงขันฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหา วันแมแหงชาติ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 110,000 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000 100,000 115,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 100,000 115,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 485,561 510,880 180,000 260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,200,591.5 1,190,418.69 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจาพอหลักเมือง 0 0 5,500 81.82 % 10,000

โครงการ ทําบุญสุสานกลาง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ ประเพณีสงกรานต์ 0 0 30,000 16.67 % 35,000

โครงการ ประเพณีออกพรรษา (ออกหวา) 0 0 1,245,000 -95.98 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการอบรมผูสูงอายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,200,591.5 1,190,418.69 1,465,500 230,000
รวมงบดําเนินงาน 1,200,591.5 1,190,418.69 1,465,500 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 20,000 0 0 % 0

โครงการ การเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

0 0 10,000 50 % 15,000
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โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนเรียนรูวัฒนธรรม
ทองถิ่น ประเพณีแหเทียนเหง

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ เขาคายพุทธบุตร วัดศรีบุญเรือง 0 0 0 100 % 15,000

โครงการ ถวายขาวมธุปายาส 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ บรรพชาสามเณร วัดอมราวาส 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ปฏิบัติธรรมเทศกาลเขาพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ ประเพณีปอยสางลอง วัดศรีบุญ
เรือง

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการ ประเพณีสืบชะตาปอยมหาปัส
สถานวัดมัณตะเล

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการ ปอยสางลองวัดสุพรรณรังษี 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วันมาฆะบูชา

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ สงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ สวดมนต์ขามปี 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คายนัก
บุญเปาโลแมสะเรียง

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
คริสเตียน

0 0 40,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:27 หนา : 42/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการพุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชนโป่ง
ใน

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมุสลิม 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 195,000 150,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 210,000 170,000 195,000 210,000
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 170,000 195,000 210,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,410,591.5 1,360,418.69 1,660,500 440,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,896,152.5 1,871,298.69 1,840,500 700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,202,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,387,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,387,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 546,000

คารับรองผูเขารวมกิจการงาน กองชาง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวกับจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 309,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 925,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,430,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ 0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,829,700
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์
เกา ชุมชนในเวียง

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสราง ลําเหมือง คสล.หางเวียง 0 0 0 100 % 274,600

โครงการ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. การ
กอสราง และ ขยายถนน คสล. ซอย 4 ถนน 
เวียงใหมชุมชนบานท่ง

0 0 0 100 % 566,500

โครงการกอสราง ถนน คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

0 0 0 100 % 67,900

โครงการกอสราง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 
9 ถนนแมสะเรียง ชุมชนมะขามจุม

0 0 0 100 % 208,300

โครงการกอสราง วางทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน

0 0 0 100 % 269,800

โครงการกอสราง หองนํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

0 0 0 100 % 365,900

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. และ
ขยายถนน คสล. บริเวณหนาสนามมวยถึง
ทางเขาที่นาชุมชนโป่งนอก

0 0 0 100 % 267,600

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,170,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,170,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,170,600

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:27 หนา : 47/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,000,300
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,000 3,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 3,000 3,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 3,000 3,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 20,000 0 20,000 0
รวมงานตลาดสด 20,000 0 20,000 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 20,000 0 20,000 0
รวมทุกแผนงาน 37,314,193.37 36,745,420.34 40,580,000 41,511,810
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,923,120 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,923,120 บาท
งบกลาง รวม 7,923,120 บาท

งบกลาง รวม 7,923,120 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,445,000 บาท

1 ประเภทรายจายคาชําระหนี้เงินตน
       เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน เงินกู

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 40,000 บาท

2 ประเภทรายจายคาชําระดอกเบี้ยเงินกู
       เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

3.   ประเภทรายจาย เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  
            ตั้งไว 85,000บาท
            เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตาม พรบ.ประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

4. ประเภทรายจาย เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทน
      เพื่อเปนทุนในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง เมื่อลูกจาง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแกความตาย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการทํางานใหนายจาง โดยนายจางเปนผูมีหนาที่
จายเงินสมทบเขากองทุนเพียงฝ่ายเดียว
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 152,515 บาท

5.1 คาใชจายกองทุนสวัสดิการชุมชน 
     ตั้งไว 50,000 บาท
            เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตามมติคณรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
ในอัตรา ไมเกิน 365 บาท ตอคนตอป และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2553

5.2 เงินสมทบกองทุน สปสช. 
      ตั้งไว 70,000 บาท
      เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการหลักประกันสุขภาพ (สปสช)

5.3 คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตั้ง
ไว 32,515บาท
         เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย คํานวณจากรายรับจริงปที่ลวงมาแลว (2 ปยอนหลัง ใชฐาน
ขอมูลรายรับป 2563) ไมรวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภท คูณ 0.00167
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,072,800 บาท

6.  ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
         เพื่อจายเปนคาใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 767,200 บาท

7. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
         เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

8. ประเภทเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ                            
    เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส์
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เงินสํารองจาย จํานวน 370,000 บาท

9.  ประเภทเงินสํารองจาย   
        เพื่อจายเปนเงินสํารองจายกรณีจําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19
ซึ่งคณะผูบริหารทองถิ่นจะไดจัดสรรใชไดตามระเบียบฯ ตอไป

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 220,200 บาท

10. ประเภทเงินบําเหน็จบํานาญลูกจางประจํา
           เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญลูกจางประจํา 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 705,405 บาท

11. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น(กบท.)
           เพื่อจายสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญทองถิ่นในอัตรา
รอยละ 3 ของงบประมาณรายรับ ตามงบประมาณทั่วไป 
โดยไมรวมรายไดจาก พันธบัตร เงินกู เงินอุทิศให 
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินที่จายขาดจากเงินสะสม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,831,520 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 8,831,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,450,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  
            เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาตอบรายเดือน ให้แก 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.2. ประเภทคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.3 ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
             เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

1.5 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง  
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนแก ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,825,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,772,960 บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
            เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  และเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

2.2 ประเภทคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลและรองปลัด
เทศบาลฯ  
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงปลัด
เทศบาลและรองปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 120,000 บาท

2.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง  
            เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล ,หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล และ หัวหน้าฝ่าย

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท

2.4 ประเภทคาจ้างประจํา  
            เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําแกลูกจ้างประจํา  
และเป็นเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี นางราตรี เอี่ยมสกุล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,880 บาท

2.5 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป  ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 500 บาท

2.6 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของ
พนักงานเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 2,251,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500 บาท

3.1  ประเภทคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
เทศบาล
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

3.2 ประเภทคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  
            เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการสภา
เทศบาล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท

3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
            เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ในสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

3.4 ประเภทเงินคาเชาบ้าน  
            เพื่อจายเป็นคาเชาที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
 (นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล) ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

3.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
            เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล 

ค่าใช้สอย รวม 1,426,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาเผยแพรงานกิจการในหน้าที่ของเทศบาล จํานวน 35,000 บาท

4.1 ประเภทคาโฆษณาเผยแพรงานกิจการในหน้าที่ของเทศบาล 
            เพื่อจายเป็นคาโฆษณาเผยแพรกิจการในหน้าที่ของ
เทศบาลปายประชาสัมพันธ์ คาถายเอกสาร คาจัดทําวารสาร การ
เข้ารูปเลม ฯลฯ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,046,400 บาท

4.2 ประเภทคาจ้างเหมาบริการ
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไชต์ จํานวน 10,000 บาท

4.3 ประเภทโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไชต์
          เพื่อจายเป็นคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เว็บไชต์
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

4.4 ประเภทคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ 
         ตั้งไว้ 40,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
4.5 ประเภทรายจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธีการ  ตั้งไว้ 15,000
 บาท 
         เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และพิธีการของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

4.6 ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

4.7  ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 
            เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

โครงการ ประกวดรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จํานวน 10,000 บาท

4.8 ประเภทโครงการ ประกวดรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ ประกวดรางวัล
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ประกวดรางวัลพระปกเกล้า จํานวน 10,000 บาท

4.9  ประเภทโครงการ ประกวดรางวัลพระปกเกล้า
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ ประกวด
รางวัลพระปกเกล้า
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โครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

จํานวน 10,000 บาท

4.10 ประเภทโครงการ ประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
         เพื่อจายเป็นคาเชาชวงเวลากระจายเสียง สวท. แมสะ
เรียง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้าง จํานวน 10,000 บาท

4.11 ประเภทโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพข้าราชการและ
ลูกจ้าง
        เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้าง

โครงการ เยาวชน ต้นกล้า จํานวน 15,000 บาท

4.12 โครงการ เยาวชน ต้นกล้า
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการ เยาวชน ต้นกล้า สีขาว (white youth) เพื่อเยาวชน

โครงการ วันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

4.13 ประเภทรายจายโครงการ วันท้องถิ่นไทย
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการ วันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

4.14 ประเภทรายจายโครงการ วันเทศบาล
       เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ โครงการ วัน
เทศบาล  วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

4.15 ประเภทโครงการ ศูนย์ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
       เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการ เสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริม
ประชาธิปไตย

จํานวน 10,000 บาท

4.16 ประเภทโครงการ เสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เสริมสร้าง
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 5,000 บาท

4.17 ประเภทคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภา 
            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

4.18 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน 
       เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

5.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน  
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของสํานัก
ปลัดฯ เชน ปากกา กระดาษ แฟม ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

5.2 ประเภทวัสดุไฟฟา และวิทยุ 
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา และวิทยุของสํานัก
ปลัดฯ เชน ถาน ,แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

5.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ของสํานักปลัดฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

5.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ของสํานักปลัดฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

5.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ของสํานักปลัดฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

5.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ของสํานักปลัดฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

5.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสํานักปลัดฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

6.1 ประเภทคากระแสไฟฟา
            เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาที่ใช้กับทรัพย์สินของ
เทศบาลฯ 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

6.2 ประเภทคาน้ําประปา
            เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท

6.3 ประเภทคาโทรศัพท์
            เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ของเทศบาลฯ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

6.4 ประเภทคาดวงตราไปรษณีย์
            เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณีย์และคาโทรสาร
อื่นๆ ของเทศบาลฯ

งบลงทุน รวม 84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

7.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
      เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน อาทิเชน โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 68,000 บาท

7.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 2 เครื่อง และกล้อง
เว็บแคม (Webcam Camera) พร้อมชุดอุปกรณ์ จํานวน 2
 เครื่อง ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

3. กล้องเว็บแคม (Webcam Camera) พร้อมชุด
อุปกรณ์ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อใช้สําหรับติดตามผลงานและประชุมทางไกล ในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลแมสะเรียง
   

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

8.1 อุดหนุน กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 337 
     เพื่อดําเนินการโครงการ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ
กณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

8.2 อุดหนุนอําเภอแมสะเรียง 
       เพื่อจัดทําโครงการ รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอแม
สะเรียง

จํานวน 10,000 บาท

8.3 อุดหนุนอําเภอแมสะเรียง 
       เพื่อจัดทําโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด อําเภอแมสะเรียง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 979,640 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 979,640 บาท
งบบุคลากร รวม 902,640 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 902,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 884,640 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
            เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลฯ  และเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง  
            เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายแผนและงบ
ประมาณ

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

จํานวน 10,000 บาท

2.1 ประเภทโครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
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โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

2.2 ประเภทโครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
            เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ สํารวจข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 10,000 บาท

2.3 ประเภทโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ สํารวจ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทโครงการ จัดทําแผนดําเนินงานเทศบาลตําบล
แมสะเรียง 
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนดําเนิน
งาน 
 

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

2.5 ประเภทโครงการ จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
          เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําและ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําแผนแมบทชุมชน จํานวน 27,000 บาท

3.1 ประเภทเงินอุดหนุนโครงการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
        เพื่ออุดหนุนชุมชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
ทั้ง 9 ชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

1.1   ประเภทรายจาย โครงการเทศบาลพบประชาชน   
        เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ จัดทําผลไม้แปรรูป จํานวน 20,000 บาท

2.1 ประเภทรายจายเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนบ้านทุง
     เพื่อจัดทําโครงการ จัดทําผลไม้แปรรูป

โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 90,000 บาท

2.2    ประเภทรายจายอุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท เพื่อดําเนินการ
โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาชุมชน หรือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไตประยุกต์ (ผ้าลูกไม้) จํานวน 20,000 บาท

2.3  ประเภทรายจายเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน
บ้านโป่งนอก
      เพื่อดําเนินการ โครงการ อบรมตัดเสื้อไต ประยุกต์
(ผ้าลูกไม้)
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โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวตามกระแสพระราชดําริ ร.9 เน้น
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

2.4  ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามจุม
       เพื่อดําเนินการโครงการ โครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวตาม
กระแสพระราชดําริ ร.9 เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ผักสวนครัว รั้วกินได้ จํานวน 10,000 บาท

2.2   ประเภทรายจายเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน
มงคลทอง 
       เพื่อการดําเนินการโครงการ ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

2.5 ประเภทรายจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนคริสเตียน
     เพื่อดําเนินงานโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Open the door การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงรุก จํานวน 10,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายโครงการ Open the door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการ Open the door การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงรุก

โครงการ ขับเคลื่อนเครียขายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูสุข
ภาวะชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

1.2 ประเภทรายจาย โครงการ ขับเคลื่อนเครียขายเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูสุขภาวะชุมชน
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ขับเคลื่อน
เครียขายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูสุขภาวะชุมชน

โครงการ เทศบาลแคร์คุณ (We Care) จํานวน 10,000 บาท

1.3  ประเภทรายจาย โครงการ เทศบาลแคร์คุณ (We Care)
        เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เทศบาล
แคร์คุณ (We Care)

โครงการ ธนาคารความดี (ออมความดีเปนทุนชีวิต) จํานวน 10,000 บาท

1.4 ประเภทรายจาย โครงการ ธนาคารความดี (ออมความดีเปน
ทุนชีวิต)
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ ธนาคาร
ความดี (ออมความดีเปนทุนชีวิต)
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โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 15,000 บาท

1.5 ประเภทรายจาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 20,000 บาท

1.6 ประเภทรายจาย โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ
สตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ พัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพสตรี เทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ สงเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 10,000 บาท

1.7 ประเภทรายจาย โครงการ สงเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ สงเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ สตรีสาย Strong จํานวน 10,000 บาท

1.8 ประเภทรายจาย โครงการ สตรีสาย Strong
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ สตรี
สาย Strong

โครงการ เสริมรักษ์สามวัย จํานวน 10,000 บาท

1.9 ประเภทรายจาย โครงการ เสริมรักษ์สามวัย
       เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ เสริมรักษ์สาม
วัย

โครงการ อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยูสุข (Services Mind) จํานวน 10,000 บาท

1.10  ประเภทรายจาย โครงการ อาสาอยูเคียง แมสะเรียงอยู
สุข (Services Mind)
       เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ อาสาอยู
เคียง แมสะเรียงอยูสุข (Services Mind)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,373,720 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

1.1 โครงการ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
    เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์

โครงการ ลานสร้างสรรค์เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนหาง
ไกลยาเสพติด

จํานวน 15,000 บาท

1.2  ประเภทโครงการ ลานสร้างสรรค์เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชนหางไกลยาเสพติด
       เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ลานสร้าง
สรรค์เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด

โครงการ ศูนย์ประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

จํานวน 20,000 บาท

1.3 ประเภทคาใช้จาย โครงการ ศูนย์ประสานงานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตําบลแมสะเรียง
            เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการ ศูนย์
ประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตําบล
แมสะเรียง
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โครงการ เสริมสร้างสังคมสันติสุข สานสัมพันธ์สามศาสนา จํานวน 10,000 บาท

1.4 ประเภทคโครงการ เสริมสร้างสังคมสันติสุข สานสัมพันธ์สาม
ศาสนา
     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เสริมสร้าง
สังคมสันติสุข สานสัมพันธ์สามศาสนา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,318,720 บาท
งบบุคลากร รวม 918,720 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 918,720 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 918,720 บาท

1.1 ประเภทคาจ้างประจํา  
            เพื่อจายเปนคาจ้างประจําแกลูกจ้างประจํา  
และเปนเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป 
1. นายอภัย  วิชา
2. นายทวี  พวงแก้ว
3. นายอาคม ทองศรี

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

2.1  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
           เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ฝกอบรม สมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 40,000 บาท

3.1  ประเภทโครงการ ฝกอบรม สมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลแม
สะเรียง
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงาน โครงการ ฝก
อบรม สมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลแมสะเรียง
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โครงการ ฝกอบรมการปองกันสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน

จํานวน 25,000 บาท

3.2 ประเภคโครงการ ฝกอบรมการปองกันสาธารณภัยการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ฝกอบรม
การปองกันสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปน
ฐาน

โครงการ ฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 25,000 บาท

3.3 โครงการ ฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
      เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ฝกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ (เราทําดีด้วยหัวใจ)

โครงการ ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

จํานวน 20,000 บาท

3.4 ประเภทคโครงการ ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ ศูนย์ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลแมสะเรียง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพย์สิน 
ตั้งไว้   50,000  บาท
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน  

3.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพย์สิน  
ตั้งไว้   10,000  บาท
              เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ/
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร สําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

4.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ของสํานักปลัดฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

4.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ของสํานักปลัดฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

4.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ของสํานักปลัดฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

4.4  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
      เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง อาทิ
เชน ถังดับเพลิง สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟปา ฯลฯ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,485,420 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,485,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,619,820 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,619,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,361,820 บาท

1.1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน
           เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานและเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานกองคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง
        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารงานการ
คลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง
        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัด
กองคลัง    

งบดําเนินงาน รวม 822,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

2.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,600 บาท

2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

2.3 ประเภทเงินคาเชาบ้าน
        เพื่อจายเป็นคาเชาที่พักอาศัยของพนักงานกองคลัง 
ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

3.1 ประเภทคาโฆษณาและเผยแพร 
        เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรกิจการในหน้าที่ ของ
กองคลัง เชนป้ายประชาสัมพันธ์ คาถายเอกสารเข้ารูปเลม คาจัด
ทําแผนพับ ล้าง อัดรูปฯลฯ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 372,000 บาท

3.2 ประเภทรายจายคาจ้างเหมาบริการ
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกองคลัง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 8,000 บาท

3.3 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
               เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

3.4 ประเภทคารับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงาน
             ตั้งไว้  30,000  บาท
             เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจ
งาน ศึกษาดูงาน ผู้เข้ารวมประชุม ฯลฯ 

3.5 ประเภทคาของขวัญของที่ระรึก
            ตั้งไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของที่ระรึก สําหรับผู้มาเยี่ยม
เทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงาน เข้ารวมการประชุม ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

3.6  ประเภทรายจายคาเดินทางไปราชการ
 เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการของพนักงานกองคลัง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

3.7  ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 
          เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการ
ประชุม อบรม สัมมนาฯลฯ 

โครงการ อบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

3.8  ประเภทรายจาย โครงการ อบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บ
ภาษี
       เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ อบรมให้ความ
รู้ในการจัดเก็บภาษี

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 70,000 บาท

3.9 ประเภทรายจาย โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี
     เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ ปรับปรุงแผนที่
ภาษี

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ

จํานวน 15,000 บาท

3.10  ประเภทรายจาย โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง ภาครัฐ

ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

4.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน                  
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของกอง
คลัง เชน ปากกา
กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

4.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว          
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่ม จาน ชาม ช้อน แก้วน้ํา ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 4,000 บาท

4.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง   
        เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของกองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

4.4 ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของ
กองคลัง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

4.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ของ
กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

4.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                  
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

5.1 ประเภทรายจายคาครุภัณฑ์สํานักงาน
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
สําหรับใช้ในกองคลัง

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 33,000 บาท

6.1 อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.แมสะเรียง 
       เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท.แมสะเรียง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,594,650 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 285,000 บาท
งบบุคลากร รวม 10,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 10,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
     เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานกองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 5,000 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
      เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 248,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

2.1  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท

2.2  ประเภทคาจ้างเหมาบริการ 
      เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  สังกัดกองการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

2.3 ประเภทรายจายคาโฆษณาและเผยแพร
      เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร กิจกรรม งาน กองการ
ศึกษา

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
กองการศึกษา

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

2.5  ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 
            เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

2.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน  
     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ / 
ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด เสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน  
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา เชน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

3.2  ประเภทวัสดุกีฬา
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานของกองการ
ศึกษา
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา 
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

4.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
      เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับใช้ในงานกองการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
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4.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,244,650 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,956,450 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,956,450 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,956,450 บาท

1.1 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)             
      เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนมแกนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์
วิทยาคาร และโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียงบ้านโป่ง 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,288,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,288,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,288,200 บาท

2.1  เงินอุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ โรงเรียน
อนุบาลแมสะเรียง (บ้านโป่ง) 
      เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันแกนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์
วิทยาคาร และ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง(บ้านโป่ง) 
    - โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียงบ้านโป่ง จํานวน 609,000 บาท
    - โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จํานวน 3,679,200 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

จํานวน 15,000 บาท

1.1 ประเภทรายจาย โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน
           เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินงานโครงการ กิจกรรมสร้าง
สรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

1.2 ประเภทโครงการวันเด็กแหงชาติ
      เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ 
โครงการวันเด็กแหงชาติ 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดชุมชนคริสเตียน จํานวน 10,000 บาท

2.1 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนคริสเตียน
       เพื่อใช้ในการดําเนินการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด
ชุมชน ชุมชนคริสเตียน

โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม จํานวน 20,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมุสลิม 
        เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการจัดทําโครงการ
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,594,650 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 285,000 บาท
งบบุคลากร รวม 7,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
     เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานกองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 2,000 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
      เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 248,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

2.1  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท

2.2  ประเภทคาจ้างเหมาบริการ 
      เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  สังกัดกองการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

2.3 ประเภทรายจายคาโฆษณาและเผยแพร
      เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร กิจกรรม งาน กองการ
ศึกษา

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
กองการศึกษา

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

2.5  ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 
            เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

2.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน  
     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ / 
ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด เสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน  
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา เชน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

3.2  ประเภทวัสดุกีฬา
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานของกองการ
ศึกษา
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา 
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

4.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
      เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับใช้ในงานกองการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
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4.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,244,650 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,956,450 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,956,450 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,956,450 บาท

1.1 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)             
      เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนมแกนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์
วิทยาคาร และโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียงบ้านโป่ง 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,288,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,288,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,288,200 บาท

2.1  เงินอุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ โรงเรียน
อนุบาลแมสะเรียง (บ้านโป่ง) 
      เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันแกนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์
วิทยาคาร และ โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง(บ้านโป่ง) 
    - โรงเรียนอนุบาลแมสะเรียงบ้านโป่ง จํานวน 609,000 บาท
    - โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จํานวน 3,679,200 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

จํานวน 15,000 บาท

1.1 ประเภทรายจาย โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน
           เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินงานโครงการ กิจกรรมสร้าง
สรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

1.2 ประเภทโครงการวันเด็กแหงชาติ
      เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ 
โครงการวันเด็กแหงชาติ 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดชุมชนคริสเตียน จํานวน 10,000 บาท

2.1 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนคริสเตียน
       เพื่อใช้ในการดําเนินการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด
ชุมชน ชุมชนคริสเตียน

โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม จํานวน 20,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมุสลิม 
        เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการจัดทําโครงการ
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

1.1  ประเภทรายจายโครงการกีฬาเทศบาล ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างความปรองดอง 
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการกีฬา
เทศบาล ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง 

โครงการ บาสเก็ตบอล เทศบาลตําบลแมสะเรียงคัพ ต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

1.2  ประเภทรายจายโครงการ
บาสเก็ตบอล เทศบาลตําบลแมสะเรียงคัพ ต้านยาเสพติด
       เพื่อจายเปนคาใช้จาย ในการจัดทําโครงการ
บาสเก็ตบอล เทศบาลตําบลแมสะเรียง คัพ ต้านยาเสพติด

โครงการ อบรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล จํานวน 15,000 บาท

1.3  ประเภทโครงการอบรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล เทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอแมสะเรียง จํานวน 10,000 บาท

1.4  ประเภทครายจายโครงการ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอ
แมสะเรียง 
      เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อําเภอแมสะเรียง ประเภทเยาวชนและประชาชน
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขันกีฬาตระกร้อ จองคําเทศบาลคัพ ต้านยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

2.1 ประเภทรายจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนจองคํา
        เพื่อดําเนินงานโครงการ การแขงขันกีฬาตระกร้อ จองคํา
เทศบาลคัพ ต้านยาเสพติด

โครงการ การแขงขันกีฬาเปตอง วันปิยมหาราช จํานวน 30,000 บาท

2.2 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งนอก
     เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ การแขงขันกีฬาเปตอง 
วันปิยมหาราช

โครงการ การแขงขันฟุตบอล 7 คน คริสเตียนคัพ จํานวน 25,000 บาท

2.3  อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนคริสเตียน
      เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ การแขงขันฟุตบอล 7
 คน คริสเตียนคัพ

โครงการกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแมแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

2.4  อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งใน
      เพื่อดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติ 12
 สิงหา วันแมแหงชาติ

โครงการกีฬามุสลิมสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

2.5 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมุสลิม
      เพื่อดําเนินการจัดการแขงขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม จํานวน 10,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 
        เพื่อจายเปนคาใช้จายการจัดงานวันขึ้นปีใหม
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โครงการ ทําบุญศาลเจ้าพอหลักเมือง จํานวน 10,000 บาท

1.2  ประเภทรายจายโครงการจัดงานทําบุญศาลหลักเมือง
        เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานทําบุญศาลหลักเมือง

โครงการ ทําบุญสุสานกลาง จํานวน 10,000 บาท

1.3  ประเภทรายจายโครงการทําบุญสุสานกลาง
แมสะเรียง     
            เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการทําบุญสุสานกลาง
แมสะเรียง

โครงการ ประเพณีสงกรานต์ จํานวน 35,000 บาท

1.4 ประเภทรายจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
       เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
แหพระเพชร

โครงการ ประเพณีออกพรรษา (ออกหวา) จํานวน 50,000 บาท

1.5 ประเภทรายจายโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา
         เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีออก
พรรษา (ออกหวา) 

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท

1.6  ประเภทรายจายโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา   
        เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

1.7 ประเภทรายจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
         เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการอบรมผู้สูงอายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

จํานวน 50,000 บาท

1.8  ประเภทรายจายโครงการอบรมผู้สูงอายุ "อยูอยาง
สูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข"
       เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอบรม
ผู้สูงอายุ "อยูอยางสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข"
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีตานข้าวหยากู๊ จํานวน 15,000 บาท

2.1 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บ้านโป่ง
     เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ การเรียนรู้วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ประเพณีตานข้าวหยากู๊

โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห
เทียนเหง

จํานวน 10,000 บาท

2.2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแมสะเรียง บ้านโป่ง
     เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วัฒนธร
รท้องถิ่น ประเพณีแหเทียนเหง

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ เข้าคายพุทธบุตร วัดศรีบุญเรือง จํานวน 15,000 บาท

2.3 ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง
          เพื่อดําเนินการโครงการ เข้าคายพุทธบุตร วัดศรีบุญเรือง

โครงการ ถวายข้าวมธุปายาส จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนมะขามจุม
           เพือดําเนินงานโครงการ ถวายข้าวมธุปายาส

โครงการ บรรพชาสามเณร วัดอมราวาส จํานวน 20,000 บาท

2.5 ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะขามจุม
       เพื่อดําเนินงานโครงการ บรรพชาสามเณร วัดอมราวาส

โครงการ ปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท

2.6 ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งนอก
   เพื่อดําเนินการจัดทํา โครงการปฏิบัติธรรมะ เทศกาลเข้า
พรรษา
 

โครงการ ประเพณีปอยสางลอง วัดศรีบุญเรือง จํานวน 30,000 บาท

2.7  ประเภทคเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง
    เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ ประเพณีปอยสางลอง
วัดศรีบุญเรือง
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โครงการ ประเพณีสืบชะตาปอยมหาปัสสถานวัดมัณตะเล จํานวน 15,000 บาท

2.8 ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง
   เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ ประเพณีสืบชะตา ปอยมหาปัต
สถาน วัดมัณตะเล

โครงการ ปอยสางลองวัดสุพรรณรังษี จํานวน 20,000 บาท

2.9  ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนจองคํา
    เพื่อดําเนินการโครงการ ประเพณีปอยสางลอง วัดสุพรรณรังษี

โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันมาฆะบูชา จํานวน 15,000 บาท

2.10 ประเภทเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนมะขามจุม
    เพื่อดําเนินการโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วันมาฆะบูชา

โครงการ สงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 10,000 บาท

2.11 ประเภทเงินอุดหนุน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง
           เพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะเรียง

โครงการ สวดมนต์ข้ามปี จํานวน 10,000 บาท

2.12 ประเภทเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งนอก
       เพื่อดําเนินงานโครงการ สวดมนต์ข้ามปี

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คายนักบุญเปาโลแมสะเรียง จํานวน 15,000 บาท

2.13 ประเภทคเงิน อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง
   เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คาย
นักบุญเปาโลแมสะเรียง

โครงการพุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชนโป่งใน จํานวน 15,000 บาท

2.14 ประเภทคเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งใน
     เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ พุทธมามะกะ เยาวชน ชุมชน
โป่งใน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,447,940 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,447,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,621,140 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,621,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,342,980 บาท

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน
           เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล และเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง
         เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขฯและหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,160 บาท

1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงาน
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจ ในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งบดําเนินงาน รวม 1,826,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
            เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองสาธารณสุข 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 37,000 บาท

2.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
          เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรตั้งจายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,649,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1,474,800 บาท

3.1 ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข
เพื่อปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่ตามภารกิจของ
เทศบาล

โครงการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร จํานวน 30,000 บาท

3.2 ประเภทรายจายคาตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร
  เพื่อจายเป็นคาตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร เทศบาลตําบลแม
สะเรียง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

3.3 ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
         เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานกองสาธารณสุขฯ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

3.4 ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
กองสาธารณสุขฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
          เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพจาการใช้งาน
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

4.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
         เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองสาธารณสุขฯ 
เชน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

4.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 
          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

4.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
         เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร หมึกเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

4.4 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 
      เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของกองสาธารณ
สุขฯ   เชน  ชุดจัดเก็บ ขยะ  ถุงมือ  ถุงเท้า  รองเท้า  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

4.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
         เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
กองสาธารณสุขฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 387,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 387,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทําโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

โครงการ รักน้ํา รักปา รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

1.2 ประเภทรายจาย โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน เพื่อมุงสู
หน้าบ้าน นาอยู นามอง 
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทําโครงการรักน้ํา รักปา รัก
แผนดิน เพื่อมุงสูหน้าบ้าน นาอยู นามอง 

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

1.3  ประเภทรายจาย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทําโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ อาหารสะอาด รสชาติอรอย จํานวน 20,000 บาท

1.4 ประเภทรายจาย โครงการ อาหารสะอาดรสชาติอรอย
      เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ อาหารสะอาดรสชาติอรอย

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:05:17 หน้า : 1/4



โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) 
หรือโรคอุบัติใหม

จํานวน 10,000 บาท

1.5 ประเภทรายจาย โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) หรือโรคอุบัติใหม
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการพลังคนไทยรวม
ใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) หรือโรคอุบัติใหม
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

1.6 ประเภทรายจาย โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูง
อายุ

งบเงินอุดหนุน รวม 297,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 297,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 180,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 50,000 บาท

2.2  ประเภทเงินอุดหนุน อสม.เทศบาลตําบลแมสะเรียง
        เพื่อดําเนินงานโครงการ พัมนาสาธารณสุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อุดหนุน อสม. ชุมชนคริสเตียน จํานวน 7,500 บาท

2.3 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของอสม.ใน
ชุมชนคริสเตียน
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของอสม.ในชุมชนคริสเตียน

อุดหนุน อสม. ชุมชนจองคํา จํานวน 7,500 บาท

2.4  เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนจองคํา
       เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนจองคํา
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อุดหนุน อสม. ชุมชนในเวียง จํานวน 7,500 บาท

2.5 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนในเวียง
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนในเวียง

อุดหนุน อสม. ชุมชนบ้านทุง จํานวน 7,500 บาท

2.6  เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนบ้านทุง
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนบ้านทุง

อุดหนุน อสม. ชุมชนบ้านโปงนอก จํานวน 7,500 บาท

2.7 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนโปงนอก
     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนบ้านโปงนอก

อุดหนุน อสม. ชุมชนบ้านโปงใน จํานวน 7,500 บาท

2.8  เงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนโปงใน
       เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนบ้านโปงใน

อุดหนุน อสม. ชุมชนมงคลทอง จํานวน 7,500 บาท

2.9 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ  อสม.ใน
ชุมชนมงคลทอง
     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนมงคลทอง

อุดหนุน อสม. ชุมชนมุสลิม จํานวน 7,500 บาท

2.10 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ  อ
สม.ในชุมชนมุสลิม
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนมุสลิม
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อุดหนุน อสม.ชุมชนมะขามจุม จํานวน 7,500 บาท

2.11 เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ใน
ชุมชนมะขามจุม
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ในชุมชนมะขามจุม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,370,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,370,000 บาท
งบบุคลากร รวม 720,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 720,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท

1.1. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในอํานาจ
หน้าที่ตามภารกิจของเทศบาล 
 

งบดําเนินงาน รวม 2,650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 2,300,000 บาท

2.1 ประเภทรายจาย โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาล  
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทําโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นกอง
สาธารณสุขฯ เชน น้ํามันเชื้อเพลิงรถขนขยะ,เตาเผาขยะ,เครื่องตัด
หญ้า,เครื่องพนหมอกควัน,คาถานฟืนสุสานกลาง 
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วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

3.2 ประเภทวัสดุการจัดการขยะฯ
            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการจัดการขยะ เชน ถัง
ขยะ ถุงขยะ ฯลฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการ ขุดลอกรางระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

1.1  ประเภทรายจาย โครงการขุดลอกรางระบายน้ําในเขต
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
      เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการขุดลอก
รางระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลแมสะเรียง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท

1.1  ประเภทรายจาย โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
       เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,000,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,829,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,387,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,387,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,202,700 บาท

1.1  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานกองชาง 
        เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
    เพื่อจายเป็นเงิน คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหนง
        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองและหัว
หน้าฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

1.4 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง
        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

2.1 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
        ตั้งไว้ 5,000 บาท
        เพิ่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
2.2 ประเภทคาป่วยการในการพิสูจน์รังวัด 
        ตั้งไว้ 10,000 บาท
      เพื่อจายเป็นคาป่วยการในการพิสูจน์รังวัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 
2.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ในสังกัดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  
           เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 546,000 บาท

3.1 ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
        เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ สําหรับ
การปฏิบัติงานกองชาง 

คารับรองผู้เข้ารวมกิจการงาน กองชาง จํานวน 10,000 บาท

3.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
         เพื่อจายเป็นคารับรองผู้เข้ารวมกิจการงานในสังกัดกอง
ชาง เชน การประชุมผังเมือง การประชุมแก้ไขปัญหาตลิ่ง ฯลฯ
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โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน จํานวน 10,000 บาท

3.3  โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน
           เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสาน
คริสเตียน

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม จํานวน 10,000 บาท

3.4  โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม
           เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม

รายจายเกี่ยวกับจราจร จํานวน 20,000 บาท

3.5  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการจราจร
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ปรับปรุง ซอม
แซม พัฒนา สนับสนุนงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาลตําบล
แมสะเรียง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

3.6   ประเภคคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานกองชาง 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

3.7 ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 309,000 บาท

3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 
        ตั้งไว้ 50,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เชน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถเครนไฟฟ้า เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียงห้องประชุมและห้องกองชาง ฯลฯ 

3.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้ 150,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและ
สิ่งกอสร้างของเทศบาลตําบลแมสะเรียง 

3.10  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้  49,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ไฟฟ้า
สาธารณะ ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3.11  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้  30,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมไฟจราจร ของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง 

3.12   ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้ 30,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมสุสานกลาง ของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

4.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน 
       เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของ
กองชาง เชน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

4.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
           เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ใน
กิจการในเขตเทศบาล    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

4.3  ประเภทวัสดุกอสร้าง 
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง สําหรับใช้ในกิจการใน
เขตเทศบาล 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

4.4  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใช้
ในกิจการในเขตเทศบาล 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

4.5 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
        เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตางๆ สําหรับรถเครนและรถนําเที่ยวในการปฏิบัติงานกองชาง
และงานบริการประชาชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

4.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองชาง

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

4.7  ประเภทวัสดุจราจร
          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายจราจร ป้ายเตือน  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

5.1  ประเภทคากระแสไฟฟ้า
        เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสวนหยอมและป้าย
ทองเที่ยว ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

5.2  ประเภทคาน้ําประปา 
        เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสาธารณะและ
บริเวณสวนหยอมเทศบาลฯ 
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5,500 บาท

6.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
         เพื่อจายเป็นคาพัดลมติดผนัง   ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 4
 ตัว

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 6,500 บาท

6.2 คาครุภัณฑ์สํารวจ 
      เพื่อจัดซื้อคาครุภัณฑ์สํารวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นเครื่องวัดระยะด้วยระบบเลเซอร์ 
- สามารถพกพาได้สะดวก 
- ชวงวัด ไมน้อยกวา 40 เมตร

งานก่อสร้าง รวม 2,170,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,170,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,170,600 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์เกา ชุมชนในเวียง จํานวน 150,000 บาท

7.1 เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์เกา ชุมชนในเวียง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสร้าง ลําเหมือง คสล.หางเวียง จํานวน 274,600 บาท

7.2  เพื่อกอสร้างลําเหมือง คสล.หางเวียง 
    - ลําเหมือง คสล. ชุมชนมงคลทอง  กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.12 เมตร  ยาว 110 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัตินี้)

โครงการ กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. การกอสร้าง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียงใหมชุมชนบ้านทง

จํานวน 566,500 บาท

7.3 เพื่อกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. การกอสร้าง และขยาย
ถนน คสล. ซอย 4 ถนนเวียงใหม ชุมชนบ้านทง
ปริมาณงาน
- รางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 157 ม.
- ถนน คสล. กว้าง 4.30 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ ไมน้อยกวา 111.80 ตรม. และขยายถนน คสล. กว้าง 1.20
 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมน้อยกวา 152.40
 ตรม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ตรอกห้วยโป่ง ชุมชนคริสเตียน จํานวน 67,900 บาท

7.4 เพื่อกอสร้างถนน คสล. ตรอกห้วยโป่ง ชุมชนคริสเตียน 
       - ถนน คสล.กว้าง 1.50-3 ม. ยาว 39.50 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 88 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 9 ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

จํานวน 208,300 บาท

7.5 เพื่อกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 9 ถนนแมสะ
เรียง ชุมชนมะขามจุม (ซอยสมบัติทัวร์)
 ปริมาณงาน 
- รางระบายนํ้า คสล.กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 87 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
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โครงการกอสร้าง วางทอระบายนํ้าทางเข้าที่นา ชุมชนโป่งใน จํานวน 269,800 บาท

7.6 เพื่อกอสร้าง วางทอระบายนํ้าทางเข้าที่นาชุมชนโป่งใน 
ปริมาณงาน
- วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดทอ 1 เมตร ยาว 7 เมตร 1 แหง
- วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดทอ 1 เมตร ยาว 5 เมตร 1 แหง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสราง ห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 365,900 บาท

7.7 เพื่อกอสร้าง ห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง 
ปริมาณ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร จํานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้า คสล. และขยายถนน คสล. บริเวณ
หน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก

จํานวน 267,600 บาท

7.8 เพื่อกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. และขยายถนน คสล
. บริเวณหน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก
สถานที่ บริเวณหน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก 
ปริมาณงาน 
- รางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 80 ม.
- ถนน คสล. กว้าง 1.30 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 104 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

อําเภอแมสะเรียง   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,000,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,829,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,387,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,387,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,202,700 บาท

1.1  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานกองชาง 
        เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
    เพื่อจายเป็นเงิน คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหนง
        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองและหัว
หน้าฝ่าย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

1.4 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง
        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

2.1 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
        ตั้งไว้ 5,000 บาท
        เพิ่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
2.2 ประเภทคาป่วยการในการพิสูจน์รังวัด 
        ตั้งไว้ 10,000 บาท
      เพื่อจายเป็นคาป่วยการในการพิสูจน์รังวัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 
2.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ในสังกัดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

2.4 ประเภทเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  
           เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 546,000 บาท

3.1 ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
        เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ สําหรับ
การปฏิบัติงานกองชาง 

คารับรองผู้เข้ารวมกิจการงาน กองชาง จํานวน 10,000 บาท

3.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
         เพื่อจายเป็นคารับรองผู้เข้ารวมกิจการงานในสังกัดกอง
ชาง เชน การประชุมผังเมือง การประชุมแก้ไขปัญหาตลิ่ง ฯลฯ
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โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน จํานวน 10,000 บาท

3.3  โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานคริสเตียน
           เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสาน
คริสเตียน

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม จํานวน 10,000 บาท

3.4  โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม
           เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์ สุสานมุสลิม

รายจายเกี่ยวกับจราจร จํานวน 20,000 บาท

3.5  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการจราจร
      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน ปรับปรุง ซอม
แซม พัฒนา สนับสนุนงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาลตําบล
แมสะเรียง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

3.6   ประเภคคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานกองชาง 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

3.7 ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
        เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน การ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 309,000 บาท

3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 
        ตั้งไว้ 50,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เชน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถเครนไฟฟ้า เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องเสียงห้องประชุมและห้องกองชาง ฯลฯ 

3.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้ 150,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและ
สิ่งกอสร้างของเทศบาลตําบลแมสะเรียง 

3.10  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้  49,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ไฟฟ้า
สาธารณะ ของเทศบาลตําบลแมสะเรียง

3.11  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้  30,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมไฟจราจร ของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง 

3.12   ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน
        ตั้งไว้ 30,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมสุสานกลาง ของ
เทศบาลตําบลแมสะเรียง 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

4.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน 
       เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของ
กองชาง เชน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

4.2  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
           เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ใน
กิจการในเขตเทศบาล    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

4.3  ประเภทวัสดุกอสร้าง 
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง สําหรับใช้ในกิจการใน
เขตเทศบาล 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

4.4  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใช้
ในกิจการในเขตเทศบาล 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

4.5 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
        เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตางๆ สําหรับรถเครนและรถนําเที่ยวในการปฏิบัติงานกองชาง
และงานบริการประชาชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

4.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองชาง

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

4.7  ประเภทวัสดุจราจร
          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายจราจร ป้ายเตือน  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

5.1  ประเภทคากระแสไฟฟ้า
        เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสวนหยอมและป้าย
ทองเที่ยว ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

5.2  ประเภทคาน้ําประปา 
        เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสาธารณะและ
บริเวณสวนหยอมเทศบาลฯ 

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:38:17 หน้า : 5/9



งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5,500 บาท

6.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
         เพื่อจายเป็นคาพัดลมติดผนัง   ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 4
 ตัว

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 6,500 บาท

6.2 คาครุภัณฑ์สํารวจ 
      เพื่อจัดซื้อคาครุภัณฑ์สํารวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
-เป็นเครื่องวัดระยะด้วยระบบเลเซอร์
-ชวงวัด 0.15 – 40.00  เมตร
-เลเซอร์ไดโอด  635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
-น้ําหนักโดยประมาณ 0.1  กิโลกรัม
-เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป < 0.5 วิ
-คลาสของเลเซอร์  2
-ความแมนยําในการวัดโดยทั่วไป   ? 2.0 มม.* (*ความถูกต้อง
แมนยําขึ้นอยู  กับการใช้งาน)
-เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด  4  วินาที
-แหลงจายไฟ   2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์
-ระบบปดการทํางานอัตโนมัติ  5  นาที
-สีเลเซอร์       แดง
-ชวงการวัด, ถึง  40 เมตร
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งานก่อสร้าง รวม 2,170,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,170,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,170,600 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์เกา ชุมชนในเวียง จํานวน 150,000 บาท

7.1 เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนโรงฆาสัตว์เกา ชุมชนในเวียง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
     
      

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสร้าง ลําเหมือง คสล.หางเวียง จํานวน 274,600 บาท

7.2  เพื่อกอสร้างลําเหมือง คสล.หางเวียง 
    - ลําเหมือง คสล. ชุมชนมงคลทอง  กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.50
 เมตร หนา 0.12 เมตร  ยาว 110 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัตินี้)

โครงการ กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. การกอสร้าง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียงใหมชุมชนบ้านทง

จํานวน 566,500 บาท

7.3 เพื่อกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. การกอสร้าง และขยาย
ถนน คสล. ซอย 4 ถนนเวียงใหม ชุมชนบ้านทง
ปริมาณงาน
- รางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 157 ม.
- ถนน คสล. กว้าง 4.30 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ ไมน้อยกวา 111.80 ตรม. และขยายถนน คสล. กว้าง 1.20
 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไมน้อยกวา 152.40
 ตรม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
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โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ตรอกห้วยโป่ง ชุมชนคริสเตียน จํานวน 67,900 บาท

7.4 เพื่อกอสร้างถนน คสล. ตรอกห้วยโป่ง ชุมชนคริสเตียน 
       - ถนน คสล.กว้าง 1.50-3 ม. ยาว 39.50 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 88 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 9 ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

จํานวน 208,300 บาท

7.5 เพื่อกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. ซอย 9 ถนนแมสะ
เรียง ชุมชนมะขามจุม (ซอยสมบัติทัวร์)
 ปริมาณงาน 
- รางระบายนํ้า คสล.กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 87 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสร้าง วางทอระบายนํ้าทางเข้าที่นา ชุมชนโป่งใน จํานวน 269,800 บาท

7.6 เพื่อกอสร้าง วางทอระบายนํ้าทางเข้าที่นาชุมชนโป่งใน 
ปริมาณงาน
- วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดทอ 1 เมตร ยาว 7 เมตร 1 แหง
- วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดทอ 1 เมตร ยาว 5 เมตร 1 แหง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

โครงการกอสราง ห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง จํานวน 365,900 บาท

7.7 เพื่อกอสร้าง ห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง 
ปริมาณ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร จํานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:38:17 หน้า : 8/9



โครงการกอสร้างรางระบายนํ้า คสล. และขยายถนน คสล. บริเวณ
หน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก

จํานวน 267,600 บาท

7.8 เพื่อกอสร้าง รางระบายนํ้า คสล. และขยายถนน คสล
. บริเวณหน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก
สถานที่ บริเวณหน้าสนามมวยถึงทางเข้าที่นาชุมชนโป่งนอก 
ปริมาณงาน 
- รางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.12 ม
. ยาว 80 ม.
- ถนน คสล. กว้าง 1.30 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 104 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 40,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

152,515

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 370,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,072,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

220,200

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,405

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 40,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

152,515

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 370,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,072,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

220,200

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,405

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 236,640 918,720

คาตอบแทนพนักงานจาง 905,880 218,160 720,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,019,420 5,000 1,342,980

เงินเบี้ยกันดาร 500

เงินประจําตําแหนง 156,000 5,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

30,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14,600 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,155,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 120,000 1,964,040

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,202,700 7,570,100

เงินเบี้ยกันดาร 500

เงินประจําตําแหนง 60,000 281,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

5,000 35,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 34,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,500 60,000

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

55,000 37,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 60,000 10,000 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาเผยแพรงาน
กิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

35,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 1,418,400 168,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,000 80,500

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

5,000 97,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 309,000 529,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาเผยแพรงาน
กิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

35,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 546,000 2,132,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการกอง
สาธารณสุขฯ

1,474,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

105,000 5,000 15,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

80,000 5,000 10,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สิน

8,000

คารับรองผูเขารวม
กิจการงาน กองชาง

โครงการ Open the 
door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

10,000

โครงการ กิจกรรมสราง
สรรค์ในการป้องกันและ
แกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

15,000

โครงการ กีฬาเทศบาล
ชุมชนสัมพันธ์

โครงการ ขับเคลื่อน
เครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสู
สุขภาวะชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการกอง
สาธารณสุขฯ

1,474,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 135,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

10,000 105,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สิน

8,000

คารับรองผูเขารวม
กิจการงาน กองชาง

10,000 10,000

โครงการ Open the 
door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

10,000

โครงการ กิจกรรมสราง
สรรค์ในการป้องกันและ
แกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

15,000

โครงการ กีฬาเทศบาล
ชุมชนสัมพันธ์

100,000 100,000

โครงการ ขับเคลื่อน
เครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสู
สุขภาวะชุมชน

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 8/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ขุดลอกราง
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

100,000

โครงการ จัดงานวันขึ้น
ปีใหม

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี

10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจา
พอหลักเมือง

โครงการ ทําบุญสุสาน
กลาง

โครงการ เทศบาลแคร์
คุณ (We Care)

10,000

โครงการ ธนาคารความ
ดี (ออมความดีเป็นทุน
ชีวิต)

10,000

โครงการ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ขุดลอกราง
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

100,000

โครงการ จัดงานวันขึ้น
ปีใหม

10,000 10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี

10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจา
พอหลักเมือง

10,000 10,000

โครงการ ทําบุญสุสาน
กลาง

10,000 10,000

โครงการ เทศบาลแคร์
คุณ (We Care)

10,000

โครงการ ธนาคารความ
ดี (ออมความดีเป็นทุน
ชีวิต)

10,000

โครงการ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

2,300,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 10/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ บาสเก็ตบอล 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

โครงการ ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลพระปกเกลา

10,000

โครงการ ประชา
สัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000

โครงการ ประเพณี
สงกรานต์

โครงการ ประเพณีออก
พรรษา (ออกหวา)

โครงการ ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ป้องกันโรคไข
เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ บาสเก็ตบอล 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

5,000 5,000

โครงการ ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลพระปกเกลา

10,000

โครงการ ประชา
สัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000

โครงการ ประเพณี
สงกรานต์

35,000 35,000

โครงการ ประเพณีออก
พรรษา (ออกหวา)

50,000 50,000

โครงการ ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

3,000 3,000

โครงการ ป้องกันโรคไข
เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

40,000

โครงการ ฝึกอบรมการ
ป้องกันสาธารณภัยการ
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน

25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

25,000

โครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

10,000

โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

15,000

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ เยาวชน ตน
กลา

15,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

40,000

โครงการ ฝึกอบรมการ
ป้องกันสาธารณภัยการ
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน

25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

25,000

โครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

10,000

โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

15,000

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ เยาวชน ตน
กลา

15,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลานสราง
สรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด

15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 20,000

โครงการ วันเทศบาล 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000

โครงการ ศูนย์ประสาน
งานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลานสราง
สรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด

15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 20,000

โครงการ วันเทศบาล 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000

โครงการ ศูนย์ประสาน
งานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ สตรีสาย 
Strong

10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

20,000

โครงการ สํารวจขอมูล
พื้นฐาน

10,000

โครงการ เสริมรักษ์สาม
วัย

10,000

โครงการ เสริมสราง
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการ เสริมสราง
สังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

10,000

โครงการ อบรมการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล

โครงการ อบรมใหความ
รูในการจัดเก็บภาษี

20,000

โครงการ อาสาอยูเคียง 
แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ สตรีสาย 
Strong

10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

20,000

โครงการ สํารวจขอมูล
พื้นฐาน

10,000

โครงการ เสริมรักษ์สาม
วัย

10,000

โครงการ เสริมสราง
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการ เสริมสราง
สังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

10,000

โครงการ อบรมการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล

15,000 15,000

โครงการ อบรมใหความ
รูในการจัดเก็บภาษี

20,000

โครงการ อาสาอยูเคียง 
แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

20,000

โครงการกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

โครงการจัดงาน
ประเพณีเขาพรรษา

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

15,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีบุคลากร

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานคริสเตียน

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานมุสลิม

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

20,000

โครงการกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเขาพรรษา

15,000 15,000

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

15,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีบุคลากร

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานคริสเตียน

10,000 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานมุสลิม

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพลังคนไทย
รวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) 
หรือโรคอุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โรงเรียนผู
สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเว็บไชต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการอบรมผูสูง
อายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

โครงการอบรมใหความ
รูและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ

15,000

รายจายเกี่ยวกับจราจร

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพลังคนไทย
รวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) 
หรือโรคอุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โรงเรียนผู
สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเว็บไชต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการอบรมผูสูง
อายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

50,000 50,000

โครงการอบรมใหความ
รูและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ

15,000

รายจายเกี่ยวกับจราจร 20,000 20,000

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 90,000 1,956,450

วัสดุจราจร

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 104,000 100,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,000 40,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 20,000 15,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 26,000 5,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 68,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,046,450

วัสดุจราจร 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 464,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 155,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 194,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 140,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาไฟฟ้า 40,000 340,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 5,500 36,500

ครุภัณฑ์สํารวจ 6,500 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสราง 
หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ กอสราง ลํา
เหมือง คสล.หางเวียง

โครงการ กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. การกอ
สราง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียง
ใหมชุมชนบานทุง

โครงการกอสราง ถนน 
คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

โครงการกอสราง รางระ
บายนํ้า คสล. ซอย 9 
ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

โครงการกอสราง วาง
ทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสราง 
หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ กอสราง ลํา
เหมือง คสล.หางเวียง

274,600 274,600

โครงการ กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. การกอ
สราง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียง
ใหมชุมชนบานทุง

566,500 566,500

โครงการกอสราง ถนน 
คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

67,900 67,900

โครงการกอสราง รางระ
บายนํ้า คสล. ซอย 9 
ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

208,300 208,300

โครงการกอสราง วาง
ทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน

269,800 269,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง หอง
นํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

โครงการกอสรางรางระ
บายนํ้า คสล. และขยาย
ถนน คสล. บริเวณหนา
สนามมวยถึงทางเขาที่
นาชุมชนโป่งนอก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนโรงฆาสัตว์เกา 
ชุมชนในเวียง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

33,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขัน
กีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพ
ติด

โครงการ การแขงขัน
กีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง หอง
นํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

365,900 365,900

โครงการกอสรางรางระ
บายนํ้า คสล. และขยาย
ถนน คสล. บริเวณหนา
สนามมวยถึงทางเขาที่
นาชุมชนโป่งนอก

267,600 267,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนโรงฆาสัตว์เกา 
ชุมชนในเวียง

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

33,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขัน
กีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพ
ติด

15,000 15,000

โครงการ การแขงขัน
กีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ การแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

โครงการ การดําเนิน
งานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

โครงการ การเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

โครงการ เขาคายพุทธ
บุตร วัดศรีบุญเรือง

โครงการ จัดทําผลไม
แปรรูป

20,000

โครงการ จัดทําแผนแม
บทชุมชน

27,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไต
ประยุกต์ (ผาลูกไม)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ การแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

25,000 25,000

โครงการ การดําเนิน
งานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

โครงการ การเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

15,000 15,000

โครงการ เขาคายพุทธ
บุตร วัดศรีบุญเรือง

15,000 15,000

โครงการ จัดทําผลไม
แปรรูป

20,000

โครงการ จัดทําแผนแม
บทชุมชน

27,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไต
ประยุกต์ (ผาลูกไม)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ เตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระกณิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีรย
พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการ ถวายขาว
มธุปายาส

โครงการ บรรพชา
สามเณร วัดอมราวาส

โครงการ ปฏิบัติธรรม
เทศกาลเขาพรรษา

โครงการ ประเพณีปอย
สางลอง วัดศรีบุญเรือง

โครงการ ประเพณีสืบ
ชะตาปอยมหาปัสสถาน
วัดมัณตะเล

โครงการ ปลูกพืชผัก
สวนครัวตามกระแสพระ
ราชดําริ ร.9 เนน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ เตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระกณิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีรย
พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการ ถวายขาว
มธุปายาส

5,000 5,000

โครงการ บรรพชา
สามเณร วัดอมราวาส

20,000 20,000

โครงการ ปฏิบัติธรรม
เทศกาลเขาพรรษา

15,000 15,000

โครงการ ประเพณีปอย
สางลอง วัดศรีบุญเรือง

30,000 30,000

โครงการ ประเพณีสืบ
ชะตาปอยมหาปัสสถาน
วัดมัณตะเล

15,000 15,000

โครงการ ปลูกพืชผัก
สวนครัวตามกระแสพระ
ราชดําริ ร.9 เนน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ ปอยสางลอง
วัดสุพรรณรังษี

โครงการ ผักสวนครัว 
รั้วกินได

10,000

โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีแหเทียนเหง

โครงการ รัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการ ศูนย์การเรียน
รูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

10,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอ
แมสะเรียง

10,000

โครงการ ศูนย์แลก
เปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 33/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ ปอยสางลอง
วัดสุพรรณรังษี

20,000 20,000

โครงการ ผักสวนครัว 
รั้วกินได

10,000

โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีแหเทียนเหง

10,000 10,000

โครงการ รัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการ ศูนย์การเรียน
รูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

10,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอ
แมสะเรียง

10,000

โครงการ ศูนย์แลก
เปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 34/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วันมาฆะบูชา

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

โครงการ สวดมนต์ขาม
ปี

โครงการ อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คายนักบุญเปาโลแมสะ
เรียง

โครงการกีฬาเปตอง 
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หา วันแมแหงชาติ

โครงการกีฬามุสลิม
สัมพันธ์

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

50,000

โครงการพุทธมามะกะ 
เยาวชน ชุมชนโป่งใน

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 35/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วันมาฆะบูชา

15,000 15,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000 10,000

โครงการ สวดมนต์ขาม
ปี

10,000 10,000

โครงการ อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คายนักบุญเปาโลแมสะ
เรียง

15,000 15,000

โครงการกีฬาเปตอง 
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หา วันแมแหงชาติ

30,000 30,000

โครงการกีฬามุสลิม
สัมพันธ์

30,000 30,000

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

50,000

โครงการพุทธมามะกะ 
เยาวชน ชุมชนโป่งใน

15,000 15,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 36/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุน อสม. ชุมชน
คริสเตียน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
จองคํา

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนใน
เวียง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานทุง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งนอก

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งใน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มงคลทอง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มุสลิม

7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะ
ขามจุม

7,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

4,288,200

รวม 7,923,120 12,296,580 1,373,720 6,594,650 3,835,440 115,000 3,470,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 37/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุน อสม. ชุมชน
คริสเตียน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
จองคํา

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนใน
เวียง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานทุง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งนอก

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งใน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มงคลทอง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มุสลิม

7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะ
ขามจุม

7,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

4,288,200

รวม 700,000 5,000,300 3,000 41,511,810

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564  15:12:44 หนา : 38/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 40,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

152,515

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 370,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,072,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

220,200

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,405

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 1/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 40,000

คาชําระหนี้เงินกู 1,445,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการโครงการอื่น ๆ

152,515

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

85,000

เงินสํารองจาย 370,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 767,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,072,800

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

220,200

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

705,405

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 2/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 236,640 918,720

คาตอบแทนพนักงานจาง 905,880 218,160 720,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,019,420 5,000 1,342,980

เงินเบี้ยกันดาร 500

เงินประจําตําแหนง 156,000 2,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

30,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14,600 5,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 3/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 1,155,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 120,000 1,964,040

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,202,700 7,570,100

เงินเบี้ยกันดาร 500

เงินประจําตําแหนง 60,000 278,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

5,000 35,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 34,600

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 4/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,500 60,000

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

55,000 37,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 60,000 10,000 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาเผยแพรงาน
กิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

35,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 1,418,400 168,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 5/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,000 80,500

คาเบี้ยประชุม 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

5,000 97,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 309,000 529,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาเผยแพรงาน
กิจการในหนาที่ของ
เทศบาล

35,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 546,000 2,132,400

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:14 หนา : 6/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการกอง
สาธารณสุขฯ

1,474,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

105,000 5,000 15,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

80,000 5,000 10,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สิน

8,000

คารับรองผูเขารวม
กิจการงาน กองชาง

โครงการ Open the 
door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

10,000

โครงการ กิจกรรมสราง
สรรค์ในการป้องกันและ
แกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

15,000

โครงการ กีฬาเทศบาล
ชุมชนสัมพันธ์

โครงการ ขับเคลื่อน
เครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสู
สุขภาวะชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาบริการกอง
สาธารณสุขฯ

1,474,800

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 135,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

10,000 105,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สิน

8,000

คารับรองผูเขารวม
กิจการงาน กองชาง

10,000 10,000

โครงการ Open the 
door การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงรุก

10,000

โครงการ กิจกรรมสราง
สรรค์ในการป้องกันและ
แกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

15,000

โครงการ กีฬาเทศบาล
ชุมชนสัมพันธ์

100,000 100,000

โครงการ ขับเคลื่อน
เครียขายเสริมสราง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสู
สุขภาวะชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ขุดลอกราง
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

100,000

โครงการ จัดงานวันขึ้น
ปีใหม

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี

10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจา
พอหลักเมือง

โครงการ ทําบุญสุสาน
กลาง

โครงการ เทศบาลแคร์
คุณ (We Care)

10,000

โครงการ ธนาคารความ
ดี (ออมความดีเป็นทุน
ชีวิต)

10,000

โครงการ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ขุดลอกราง
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

100,000

โครงการ จัดงานวันขึ้น
ปีใหม

10,000 10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบาน
เมืองที่ดี

10,000

โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

โครงการ ทําบุญศาลเจา
พอหลักเมือง

10,000 10,000

โครงการ ทําบุญสุสาน
กลาง

10,000 10,000

โครงการ เทศบาลแคร์
คุณ (We Care)

10,000

โครงการ ธนาคารความ
ดี (ออมความดีเป็นทุน
ชีวิต)

10,000

โครงการ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ บาสเก็ตบอล 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

โครงการ ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลพระปกเกลา

10,000

โครงการ ประชา
สัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000

โครงการ ประเพณี
สงกรานต์

โครงการ ประเพณีออก
พรรษา (ออกหวา)

โครงการ ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ ป้องกันโรคไข
เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ บาสเก็ตบอล 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียงคัพ ตานยาเสพติด

5,000 5,000

โครงการ ปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

10,000

โครงการ ประกวด
รางวัลพระปกเกลา

10,000

โครงการ ประชา
สัมพันธ์เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000

โครงการ ประเพณี
สงกรานต์

35,000 35,000

โครงการ ประเพณีออก
พรรษา (ออกหวา)

50,000 50,000

โครงการ ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

3,000 3,000

โครงการ ป้องกันโรคไข
เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

40,000

โครงการ ฝึกอบรมการ
ป้องกันสาธารณภัยการ
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน

25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

25,000

โครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

10,000

โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

15,000

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ เยาวชน ตน
กลา

15,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

40,000

โครงการ ฝึกอบรมการ
ป้องกันสาธารณภัยการ
จัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน

25,000

โครงการ ฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

25,000

โครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพขา
ราชการและลูกจาง

10,000

โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

15,000

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพสตรี 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ เยาวชน ตน
กลา

15,000

โครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักแผนดิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลานสราง
สรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด

15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 20,000

โครงการ วันเทศบาล 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000

โครงการ ศูนย์ประสาน
งานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลานสราง
สรรค์เพื่อสงเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด

15,000

โครงการ วันทองถิ่นไทย 20,000

โครงการ วันเทศบาล 20,000

โครงการ ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000

โครงการ ศูนย์ประสาน
งานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

20,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ สตรีสาย 
Strong

10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

20,000

โครงการ สํารวจขอมูล
พื้นฐาน

10,000

โครงการ เสริมรักษ์สาม
วัย

10,000

โครงการ เสริมสราง
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการ เสริมสราง
สังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

10,000

โครงการ อบรมการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล

โครงการ อบรมใหความ
รูในการจัดเก็บภาษี

20,000

โครงการ อาสาอยูเคียง 
แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ สตรีสาย 
Strong

10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

20,000

โครงการ สํารวจขอมูล
พื้นฐาน

10,000

โครงการ เสริมรักษ์สาม
วัย

10,000

โครงการ เสริมสราง
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริม
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการ เสริมสราง
สังคมสันติสุข สาน
สัมพันธ์สามศาสนา

10,000

โครงการ อบรมการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล

15,000 15,000

โครงการ อบรมใหความ
รูในการจัดเก็บภาษี

20,000

โครงการ อาสาอยูเคียง 
แมสะเรียงอยูสุข 
(Services Mind)

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 18/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

20,000

โครงการกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

โครงการจัดงาน
ประเพณีเขาพรรษา

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

15,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีบุคลากร

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานคริสเตียน

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานมุสลิม

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย

20,000

โครงการกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ์อําเภอแมสะ
เรียง

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเขาพรรษา

15,000 15,000

โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

15,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีบุคลากร

30,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

30,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานคริสเตียน

10,000 10,000

โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ สุสานมุสลิม

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี

70,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 20/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพลังคนไทย
รวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) 
หรือโรคอุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โรงเรียนผู
สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเว็บไชต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการอบรมผูสูง
อายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

โครงการอบรมใหความ
รูและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ

15,000

รายจายเกี่ยวกับจราจร

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพลังคนไทย
รวมใจป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา (covid-19) 
หรือโรคอุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โรงเรียนผู
สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเว็บไชต์

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการอบรมผูสูง
อายุ"อยูอยางสูงวัย 
พลานามัยดี ชีวีมีสุข"

50,000 50,000

โครงการอบรมใหความ
รูและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ

15,000

รายจายเกี่ยวกับจราจร 20,000 20,000

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 90,000 1,956,450

วัสดุจราจร

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 104,000 100,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,000 40,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 20,000 15,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาไฟฟ้า 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 26,000 8,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 68,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,046,450

วัสดุจราจร 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 464,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 155,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 194,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 140,000

วัสดุอื่น 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาไฟฟ้า 40,000 340,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 5,500 39,500

ครุภัณฑ์สํารวจ 6,500 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสราง 
หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ กอสราง ลํา
เหมือง คสล.หางเวียง

โครงการ กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. การกอ
สราง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียง
ใหมชุมชนบานทุง

โครงการกอสราง ถนน 
คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

โครงการกอสราง รางระ
บายนํ้า คสล. ซอย 9 
ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

โครงการกอสราง วาง
ทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสราง 
หรือภายหลังการกอสราง

โครงการ กอสราง ลํา
เหมือง คสล.หางเวียง

274,600 274,600

โครงการ กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. การกอ
สราง และ ขยายถนน 
คสล. ซอย 4 ถนน เวียง
ใหมชุมชนบานทุง

566,500 566,500

โครงการกอสราง ถนน 
คสล.ตรอกหวยโป่ง 
ชุมชนคริสเตียน

67,900 67,900

โครงการกอสราง รางระ
บายนํ้า คสล. ซอย 9 
ถนนแมสะเรียง ชุมชน
มะขามจุม

208,300 208,300

โครงการกอสราง วาง
ทอระบายนํ้าทางเขาที่
นา ชุมชนโป่งใน

269,800 269,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง หอง
นํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

โครงการกอสรางรางระ
บายนํ้า คสล. และขยาย
ถนน คสล. บริเวณหนา
สนามมวยถึงทางเขาที่
นาชุมชนโป่งนอก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนโรงฆาสัตว์เกา 
ชุมชนในเวียง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

33,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขัน
กีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพ
ติด

โครงการ การแขงขัน
กีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสราง หอง
นํ้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมสะเรียง

365,900 365,900

โครงการกอสรางรางระ
บายนํ้า คสล. และขยาย
ถนน คสล. บริเวณหนา
สนามมวยถึงทางเขาที่
นาชุมชนโป่งนอก

267,600 267,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนโรงฆาสัตว์เกา 
ชุมชนในเวียง

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

33,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ การแขงขัน
กีฬาตระกรอ จองคํา
เทศบาลคัพ ตานยาเสพ
ติด

15,000 15,000

โครงการ การแขงขัน
กีฬาเปตอง วันปิยมหา
ราช

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 28/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ การแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

โครงการ การดําเนิน
งานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

โครงการ การเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

โครงการ เขาคายพุทธ
บุตร วัดศรีบุญเรือง

โครงการ จัดทําผลไม
แปรรูป

20,000

โครงการ จัดทําแผนแม
บทชุมชน

27,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไต
ประยุกต์ (ผาลูกไม)

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 29/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ การแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน 
คริสเตียนคัพ

25,000 25,000

โครงการ การดําเนิน
งานตามแนวโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

180,000

โครงการ การเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีตานขาวหยากู๊

15,000 15,000

โครงการ เขาคายพุทธ
บุตร วัดศรีบุญเรือง

15,000 15,000

โครงการ จัดทําผลไม
แปรรูป

20,000

โครงการ จัดทําแผนแม
บทชุมชน

27,000

โครงการ ชุมชนเขมแข็ง 90,000

โครงการ ตัดเย็บเสื้อไต
ประยุกต์ (ผาลูกไม)

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 30/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ เตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระกณิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีรย
พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการ ถวายขาว
มธุปายาส

โครงการ บรรพชา
สามเณร วัดอมราวาส

โครงการ ปฏิบัติธรรม
เทศกาลเขาพรรษา

โครงการ ประเพณีปอย
สางลอง วัดศรีบุญเรือง

โครงการ ประเพณีสืบ
ชะตาปอยมหาปัสสถาน
วัดมัณตะเล

โครงการ ปลูกพืชผัก
สวนครัวตามกระแสพระ
ราชดําริ ร.9 เนน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 31/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ เตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระกณิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีรย
พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการ ถวายขาว
มธุปายาส

5,000 5,000

โครงการ บรรพชา
สามเณร วัดอมราวาส

20,000 20,000

โครงการ ปฏิบัติธรรม
เทศกาลเขาพรรษา

15,000 15,000

โครงการ ประเพณีปอย
สางลอง วัดศรีบุญเรือง

30,000 30,000

โครงการ ประเพณีสืบ
ชะตาปอยมหาปัสสถาน
วัดมัณตะเล

15,000 15,000

โครงการ ปลูกพืชผัก
สวนครัวตามกระแสพระ
ราชดําริ ร.9 เนน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 32/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ ปอยสางลอง
วัดสุพรรณรังษี

โครงการ ผักสวนครัว 
รั้วกินได

10,000

โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีแหเทียนเหง

โครงการ รัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการ ศูนย์การเรียน
รูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

10,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอ
แมสะเรียง

10,000

โครงการ ศูนย์แลก
เปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 33/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ ปอยสางลอง
วัดสุพรรณรังษี

20,000 20,000

โครงการ ผักสวนครัว 
รั้วกินได

10,000

โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีแหเทียนเหง

10,000 10,000

โครงการ รัฐพิธีเฉลิม
พระเกียรติ

15,000

โครงการ ศูนย์การเรียน
รูหองสมุดชุมชน
คริสเตียน

10,000

โครงการ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอ
แมสะเรียง

10,000

โครงการ ศูนย์แลก
เปลี่ยนเรียนรูชุมชน
มุสลิม

20,000

โครงการ เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 34/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วันมาฆะบูชา

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

โครงการ สวดมนต์ขาม
ปี

โครงการ อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คายนักบุญเปาโลแมสะ
เรียง

โครงการกีฬาเปตอง 
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หา วันแมแหงชาติ

โครงการกีฬามุสลิม
สัมพันธ์

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

50,000

โครงการพุทธมามะกะ 
เยาวชน ชุมชนโป่งใน

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 35/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการ สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
วันมาฆะบูชา

15,000 15,000

โครงการ สงเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

10,000 10,000

โครงการ สวดมนต์ขาม
ปี

10,000 10,000

โครงการ อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คายนักบุญเปาโลแมสะ
เรียง

15,000 15,000

โครงการกีฬาเปตอง 
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หา วันแมแหงชาติ

30,000 30,000

โครงการกีฬามุสลิม
สัมพันธ์

30,000 30,000

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขมูลฐาน อ
สม.เทศบาลตําบลแมสะ
เรียง

50,000

โครงการพุทธมามะกะ 
เยาวชน ชุมชนโป่งใน

15,000 15,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 36/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุน อสม. ชุมชน
คริสเตียน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
จองคํา

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนใน
เวียง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานทุง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งนอก

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งใน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มงคลทอง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มุสลิม

7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะ
ขามจุม

7,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

4,288,200

รวม 7,923,120 12,296,580 1,373,720 6,594,650 3,835,440 115,000 3,470,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 37/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุน อสม. ชุมชน
คริสเตียน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
จองคํา

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชนใน
เวียง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานทุง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งนอก

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
บานโป่งใน

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มงคลทอง

7,500

อุดหนุน อสม. ชุมชน
มุสลิม

7,500

อุดหนุน อสม.ชุมชนมะ
ขามจุม

7,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

4,288,200

รวม 700,000 5,000,300 3,000 41,511,810

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  11:32:15 หนา : 38/38
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