
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลม่วงน้อย

อําเภอ ป่าซาง   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,656,590 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,549,380 บาท
งบบุคลากร รวม 6,372,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท และ
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180
 บาท โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ    
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท และเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท โดยคํานวนตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,780 บาท

เพือจ่ายเป็นต่าตอบแทนประจําตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 9,660 บาท และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งที
ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท รองประธานสภาเทศบาลฯ อัตราเดือนละ 12,420 บาท
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ อัตราเดือนละ 9,660 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรืองเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,747,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,822,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งปลัดเทศบาล
กลาง - สูง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัดฯ ต้น - สูง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ ต้น - สูง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ป.ง-ช.ง
 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนฯ ป.ก.-ช.ก
. จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ป.ก.-ช.ก
. จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป ป.ก.-ช.ก
. จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งปลัด
เทศบาล (กลาง - สูง) อัตราเดือนละ 14,000 บาท ตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาลฯ (ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายอํานวยการ (ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน วิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 7) ลงวัน
ที 3 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 697,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลุกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําตลอดทัง
ปี จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,913,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 269,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทีปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ เช่น เงินรางวัลนําจับผู้กระทําผิด เงินค่าตอบแทนพิธีกรในงาน
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานเทศบาล  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) ทีมาจากบุคคลภายนอก ฯลฯ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง หรือ
กรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและผู้บริหารทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,289,040 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 361,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ซักฟอก เข้าเล่ม จ้าง
เหมาฯ เบียประกันรถยนต์ หนังสือพิมพ์ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ทีเกียว
ข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน พร้อมทังเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทัง
ผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม 
(3) การจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญต่างๆ ตัง
ไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพราราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี
และวานวันสําคัญต่าง เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหา
ราช 12 สิงหามหาราชินี วันปิยะมหาราช ฯลฯ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจัด
ซุ้ม ค่าจัดเตรียมงานและตกแต่งสถานที ค่าจัดซือผ้าริว ธง
ชาติ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาต่าง ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ สําหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ ของทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลม่วงน้อย 
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โครงการทบทวนความรู้ด้านกฎหมายศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตําบลม่วง
น้อย จังหวัดลําพูน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้าย ค่า
อาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการออกบริหาร
ประชาชนเคลือนที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ของทีระลึก  ป้าย ฯลฯ 
โครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารฯ อปท. จํานวน 50,000 บาท
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตังฯ
โครงการวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล   ค่าจัดเตรียมสถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ
อุปกรณ์ อาหาร,อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านประจําปี จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านประจําปี ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
และเหมาะสมตามโครงการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถินเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ปรองดองฯ เช่น การ
ประชุมชีแจงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง การจัดกิจกรรม
นันทนาการ/การแข่งขันกีฬา เพือสร้างความสามัคคีของประชาชนการจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะ
สมตามโครงการ 
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ อาหาร
ว่าง อาหาร ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ
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โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและบุคลากรในองค์กร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น         ค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
และเหมาะสมตามโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดถาดใส่อาหาร แปรง
 ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาดับกลิน แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ สบู่ ถัง
แก๊ส เตา กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถ
ยนต์/รถจักรยานยนต์ นํามันเบรก เพลา ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะ เบรก ครัช หม้อนํา หัว
เทียน แบตเตอรี ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ ชุดเกียร์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามัน
จารบี นํามันเครือง นํามันหล่อลืนฯลฯ สําหรับยานพาหนะ/เครืองยนต์
ต่างๆ    ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทีนํามาใช้ในกิจการฝ่าย
ต่างๆ เพือประโยชน์ของประชาชนและอปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 855,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลฯ อาคารต่าง ๆ ใน
บริเวณสํานักงานเทศบาลฯ และค่าไฟฟ้าส่วนเกินของไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลฯ อาคาร และสถาน
ทีต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกสํานักงาน
เทศบาลฯ 

งบลงทุน รวม 315,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีนวมสําหรับห้องประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีนวมสําหรับบริการประชาชนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ทีมา
ร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือหน่วยงานอืนๆ โดยจัดซือ
จํานวน 100 ตัว ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2560-2562
จัดซือชุดรับแขกห้องประชุมสภาเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือชุดรับแขกสําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล รองรับคณะผู้
มาเยียมเยือนหรือรองรับแขกผู้มาร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยจัดซือ
จํานวน 1 ชุด ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562
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จัดซือเต็นท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดซือเต็นท์สําหรับกางใช้ในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลหรือของ
ชุมชน โดยจัดซือจํานวน 5 หลัง ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
จัดซือโต๊ะ-เก้าอีประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะ-เก้าอีประชุม สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล โดยจัด
ซือจํานวน 1 ชุด ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562
จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 4,500 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด ตามราคา
ตลาด/ท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 45x150 เมตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 45x150 เมตร สําหรับใช้ในการ
ประชุมต่างๆ หรือโครงการ/อบรมต่างๆ โดยจัดซือจํานวน 10 ตัว ตาม
ราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75x150 เมตร จํานวน 19,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75x150 เมตร สําหรับใช้ในการ
ประชุมต่างๆ หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจัดซือจํานวน 10 ตัว ตาม
ราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
จัดซือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือแท่นกล่าวรายงาน สําหรับกล่าวรายงาน หรือกล่าวเปิดงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และกิจกรรมอืนๆในเขตเทศบาล
จํานวน 2 ตัว ตังจ่ายตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียงและลําโพง จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือเครืองขยายเสียงและลําโพง พร้อมติดตังทีศูนย์โอทอป
(OTOP) โดยจัดซือจํานวน 1 ชุด ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
จัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเครืองบันทึกเสียง เพือใช้ในกิจกรรมการบันทึกเสียงการ
ประชุม/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล โดยจัดซือจํานวน 1
 เครือง ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือจอรับภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือจอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิว ชนิดแบบขา
ตัง จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ
เทศบาล/ชุมชน จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ (มีนาคม 2558) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 19,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) Multifunctiion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED แบบมีสี จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวง
เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสือสาร (11 มีนาคม 2559) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
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จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร (11 มีนาคม 2559) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560-2562

งบรายจ่ายอืน รวม 751,340 บาท
รายจ่ายอืน รวม 751,340 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 751,340 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้างตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินสิงก่อสร้าง
(2)ประเภทรายจ่ายอืนตังไว้   731,340  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบ
ประมาณ 
พ.ศ. 2556  

งบเงินอุดหนุน รวม 197,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 197,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 187,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการต่างๆ ดังนี
(1) อุดหนุนทีว่าการอําเภอป่าซาง ตังไว้ 132,000 บาท ประกอบด้วย 
     1.1 โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัด
ลําพูน   30,000  บาท
     1.2 โครงการจัดงานรัฐพิธี    10,000  บาท
     1.3 โครงการสนับสนุนงานประเพณีสรงนําพระบรมธาตุ
หริภุญชัย   5,000 บาท
      1.4 โครงการประเพณีสงกรานต์อําเภอป่าซางฯ 50,000 บาท
      1.5 โครงการสนับสนุนงานเทศกาลลําไย 12,000 บาท
      1.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000บาท
      1.7 โครงการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ สถานประกอบ
การ 10,000 บาท

(2) อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินอําเภอป่าซาง ตัง
ไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน

(3) อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดลําพูน ตัง
ไว้ 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนกิงกาชาดอําเภอป่าซางตามโครงการดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,387,322 บาท
งบบุคลากร รวม 1,099,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,099,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,039,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน (ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบ
ประมาณ (ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ป.ก. - ช.ก.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงาน (ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ (ต้น - สูง) อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 

งบดําเนินงาน รวม 247,402 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 213,452 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 178,452 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร ค่าจัดทํารายงานกิจการ
ประจําปี เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ แผนผังองค์กร ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย พร้อมผู้มีส่วนเกียวข้อง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลม่วงน้อย พร้อมผู้มีส่วนเกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

วันทีพิมพ์ : 9/9/2559  11:19:37 หน้า : 8/30



โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลม่วงน้อย พร้อมผู้มีส่วน
เกียวข้อง

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลม่วง
น้อย พร้อมผู้มีส่วนเกียวข้อง เพือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อง
ถิน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี อีกทังการ
พิจารณาร่างแผนดําเนินการประจําปี โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง/อัด/ขยาย เมมโมรีการ์ด ขาตังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,950 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่ออายุโดเมนเนมและต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี และค่า
บริการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของเทศบาล 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิก
เซล จํานวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิน/ท้องตลาด ปรากฏตามแผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2560-2562

งานบริหารงานคลัง รวม 2,326,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,380,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,161,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง (ต้น-สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาราย
ได้ (ต้น-สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ป.ก.-ช.ก
.) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ป.ง.-ช.ง
.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง(ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้(ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวนตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวัน
ที 3 พฤษภาคม 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ พร้อมทังค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,140 บาท
สําหร้บจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 813,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการอืนๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าทีปกติได้ทันในเวลา
ราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําซึงมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 473,840 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 243,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ และอืนๆ ทีมีลักษณะเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บ
ภาษีประจําปี เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเก็บภาษีแก่ประชาชนผู้
ชําระภาษี เช่น การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตําบล
ม่วงน้อย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ เช่น การสํารวจข้อมูลผู้เสียภาษี
รายใหม่ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทีใช้ภาย
ในสํานักหรือกองต่างๆ รวมถึงทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ม่วงน้อยทีชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ปกติ สิงของทีใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ซองเอกสาร ตลับผงหมึก           
นําหมึกปรินท์ แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ตรายาง และวัสดุอืนๆ ทีใช้ภายใน
สํานัก/กองต่างๆ ของเทศบาลตําบลม่วงน้อย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Flash drive) ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แป้นพิมพ์ เมาส์ CD-
ROM DVD-ROM และวัสดุอืนๆ ทีใช้ในสํานัก/กองต่างๆ ของเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐและอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอืนๆ 

งบลงทุน รวม 132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง เพือใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี การพัสดุ เอกสารการจัดเก็บราย
ได้ และอืนๆ ตามราคาตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ณ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทรัพย์สินของสํานัก/กอง
ต่างๆ ในสํานักงานเทศบาลตําบลม่วงน้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 536,400 บาท
งบบุคลากร รวม 242,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 242,400 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 242,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังปรับปรุงค่าจ้างประจําตลอดทัง
ปี จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าทีปกติได้ทันเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึงและ
จ้างเหมาบริการต่างๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น กระบองไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์
ส่องสว่าง ฯลฯ และวัสดุ อุปกรณ์สําหรับวิทยุสือสาร เช่น แบตเตอรี แท่น
ชาร์จ เสาอากาศ และอืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด จัดซือยางนอก ยาง
ใน ไขควง ประแจ แม่แรง นํามันเบรก กรวยจราจร เพลา ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ต่างๆ ทีใช้กับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด แบตเตอรี หัว
เทียน หม้อนํา จานจ่าย ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน และอืนๆ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ ถุงมือ หูฟัง ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดูและผู้
ป่วยฉุกเฉิน เครืองวัดนําฝน และอืนๆ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และอืนๆ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายส่งนํา ท่อดูดนํา หัวฉีด และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดับเพลิง 

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารสําหรับงานป้องกันฯ จํานวน 1 หลัง ตามราคา
ตลาด/ท้องถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขบัญหาสิงแวดล้อมและไฟป่าเพือบรรเทาภาวะโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนห้ามเผาวัชพืชและ
ขยะในทีโล่ง เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ สติกเกอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
เหมาะสมตามโครงการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือ 7 วัน
อันตราย โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครืองดืมบริการประชาชน ป้ายประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการเพิมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 812,450 บาท
งบบุคลากร รวม 738,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 678,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา(ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา(ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองการศึกษา(ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลง
วันที 3 พฤษภาคม 2559 

งบดําเนินงาน รวม 65,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าทีปกติได้
ทันในเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 55,590 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,590 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น รับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ทํา
ป้าย และจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์ในการเขียน
ป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ สีนํามัน สีพลาสติก สีสเปรย์ ล้างอัด
รูป พู่กัน และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) Multifuntion แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย โดยจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (11 มีนาคม 2559) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2560-2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,648,030 บาท
งบบุคลากร รวม 1,230,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,690 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 502,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลม่วง
น้อย พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 727,830 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา พร้อมทังค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 885,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 451,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 451,600 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ดังนี

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย ตังไว้ 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลม่วงน้อย

(2) โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานอกสถานทีของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลม่วงน้อย เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้าย ค่าบัตรเข้าชม ค่าอาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ

(3) โครงการพาน้องเข้าวัด  ตังไว้ 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาน้องเข้าวัด  เช่น ค่าสังฆทาน ค่า
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ 

(4) โครงการวันแม่  ตังไว้ 2,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่  เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และเหมาะสมตามโครงการ 

(5) โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 15,000
  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหารกลาง
วัน  อาหารว่าง  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ วุฒิบัตรและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้องและเหมาะสมตามโครงการ

(6) โครงการจัดทําวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําวารสารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น ค่าจ้างจัดพิมพ์ ค่ากระดาษ  หมึกพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ 

(7) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตังไว้ 62,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคน
ละ 1,700 บาท ต่อปี ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 มี
จํานวน 37 คน

(8) โครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 323,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลม่วงน้อย

(ทัง 8 รายการ สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ภายในวงเงิน 451,600 บาท)
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ค่าวัสดุ รวม 429,740 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง และวัสดุ
งานบ้านงานครัวอืนๆ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 376,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย ทีสังกัดสํานัก
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ ชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น รวมถึงนํายาฆ่า
เชือโรค ฯลฯ ไว้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลม่วงน้อย

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือต้นไม้ ดอกไม้ สายยาง ปุ๋ย อุปกรณ์การ
ตกแต่งสวน/จัดสวน ฯลฯ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลม่วง
น้อย

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาต่างๆ เช่น แบบเรียน หนังสือทัวไป สือ
การเรียนการสอน และอืนๆ ทีเกียวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 532,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 532,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 532,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดสํานักเขตการ
ศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลม่วง
น้อย ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง และโรงเรียนบ้านป่า
ตาล

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน 8 หมู่บ้าน และค่า
หนังสือคู่มือวารสาร ระเบียบของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลม่วงน้อย  และโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาลตําบล
ม่วงน้อย เช่น  ค่าของรางวัลในฐานกิจกรรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลาง
วัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าจัดตกแต่ง
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนฯ เช่น ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,769,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,508,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,508,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,054,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม(ต้น-สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข(ต้น-สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งสัตวแพทย์(ป.ง.-ช.ง
.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม(ต้น - สูง) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณ
สุข(ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 7) ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 384,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําตลอด
ทังปี  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เงินเพิมการครองชีพของลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 260,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นต่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วง
เวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีอืนๆ ทีเกียวข้องมาปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ตามหนังสือ ที ด่วนทีสุด มท0891.3/ว
2018 ลงวันที 6 ตุลาคม 2548 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล       
 ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าทีปกติได้ทันใน
เวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือเกียวกับสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 174,480 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 174,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าหนึง เช่น ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ทําแผ่นพับ และจ้างเหมาบริการ
อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการประชาสัมพันธ์หรือ
รณรงค์ เช่น ป้าย อัด ขยายรูป การบันทึกเสียง สี ไม้ ไม้อัด ตะปู และวัสดุ
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 213,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําสือให้ความรู้เกียวกับโรคไข้หวัดนกเผยแพร่
แก่ประชาชน ตลอดจนจัดซือนํายาฆ่าเชือโรคหวัดนกสําหรับฉีดพ่น
บริเวณสถานทีเลียงสัตว์ปีกในชุมชน และป้ายผ้าข้อความในการประชา
สัมพันธ์ขณะออกปฏิบัติงาน
โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกัน
โรคเอดส์ เช่น การผลิตสือ ประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าข้อความ โปสเตอร์ ถุง
ยางอนามัย วัสดุคอมพิวเตอร์ทีเกียวข้องกับการพิมพ์เอกสารวัสดุสํานัก
งานทีเกียวข้องในการผลิตสือ เพือสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมายใน
โรงเรียน และชุมชนอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงานตาก
กิจกรรมโครงการ 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน  การจัดทําสือป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ
ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีผู้ใช้เครืองหมอกควันให้สามารถแก้ไขปัญหาขณะ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียวกับการเลียงสุนัขและ
แมว  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลียงประเภท
สุนัขและแมวตามชุมชน รวมทังการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขณะปฏิบัติ
งานคู่มือการเลียงสุนัขให้ถูกวิธี  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและ
เหมาะสมตามโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีกําจัดยุงลาย ทรายอะเบท
 เคมี-ภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,349,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,281,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,281,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,213,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม(ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชน(ต้น - สูง) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน(ป.ก.-ช.ก
.) จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ป.ง -ช.ง
.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม(ต้น - สูง) และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชน(ต้น - สูง) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 

งบดําเนินงาน รวม 67,920 บาท
ค่าใช้สอย รวม 67,920 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 67,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ทํา
แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการคนไทยใจ
อาสา เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการประชุม สัมมนา หรืออบรมชมรมคนพิการตําบลม่วงน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา หรืออบรมของชมรมคน
พิการตําบลม่วงน้อย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนทีด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที
พึง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าจัดซือสิงของ ค่างเครืองอุปโภค
บริโภค และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

โครงการสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ทีพึง
ทีประสบภัยหนาว เช่น ค่าจัดซือเครืองกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

วันทีพิมพ์ : 9/9/2559  11:19:37 หน้า : 19/30



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,418,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,752,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,449,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนายช่างโยธา (ป.ง.-ช.ง
.) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าฯ (ป.ง.-ช.ง
.) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลฯ ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่าง (ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ต้น - สูง) อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 7) ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 242,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําตลอด
ทังปี  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 666,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที
ได้ทันในเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 224,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 224,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง     
เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกลําเหมือง งานปรับปรุงรางระบายนํา ค่าจ้างเหมา
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ งานเขียนแบบออกแบบ งานตัดหญ้าข้างทาง ค่า
บริการตรวจเช็คซ่อมไฟฟ้า ค่าบริการต่อใบอนุญาตนําบาดาล ค่ายกตรวจ
เช็คบ่อบาดาลเพือการเกษตร ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 

วันทีพิมพ์ : 9/9/2559  11:19:37 หน้า : 20/30



ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างของกองช่าง เช่น หิน ดิน ทราย 
ท่อระบายนํา ลูกรัง หินคลุก ปูนซีเมนต์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการ
ดําเนินงานตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 4283 ลว 29 ก.ค. 59

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทําป้ายแสดง
ควบคุมอาคาร จัดทําป้ายห้ามเผาขยะบนเขือนป้องกันตลิง ป้ายประชา
สัมพันธ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,547,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรีวิทยุ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 3,222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น เครืองยนต์ชนิดสูบนอน ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 แรงม้า จํานวน 1 เครือง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ (มีนาคม 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ (มีนาคม 2558) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,201,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารข้างวัดบ้านไร่ หมู่ที 1 จํานวน 143,000 บาท
เพือปรับปรุงอาคารข้างวัดบ้านไร่ โดยทําการปูกระเบืองพืน ติดผนัง
กระจก ย้ายเครืองออกกําลังกายเดิมและติดตังใหม่ พร้อมอาคารคลุม(ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ จํานวน 1,280,000 บาท
เพือติดตังเครืองปรับอากาศ ปูกระเบือง กันผนังพร้อมประตูกระจก
ทําเวที ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
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ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร อสม. ชุมชนสะปุ๋ง หมู่ที 3 จํานวน 200,000 บาท
เพือดําเนินการก่อผนัง ติดตังผนังกระจก ปูกระเบืองพืน ติดฝ้าเพดาน ทํา
ห้องนํา ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนไร่น้อย หมู่ที 7 จํานวน 146,000 บาท
เพือก่อสร้างทีล้างจาน ระบบนําทิง หลังคากันสาด ปรับระดับพืน ห้อง
นํา ฯลฯ(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
กันห้องข้างบันไดทางขึนสํานักงานเทศบาล ไปชัน 2 จํานวน 25,000 บาท
เพือกันผนังกระจก ติดตังพัดลมพร้อมระบบไฟฟ้าภายใน (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3 ฝังขวา หมู่ที 2 (ต่อ
จากของเดิม)

จํานวน 84,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.20 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 35 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562

ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 4 หน้าวัดสะปุ๋งหลวง 
หมู่ที 8 (ฝังบ้านนางละไม ไชยรินทร์)

จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. กว้าง 0.20 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 85 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
ก่อสร้างห้องนําสาธารณะบริเวณสุสานบ้านท่ากอม่วง หมู่ที 6 จํานวน 145,000 บาท
เพือก่อสร้างห้องนํา จํานวน 4 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562

จัดทําป้ายชือชุมชน บ้านไร่น้อย หมู่ที 7 จํานวน 54,000 บาท
เพือจัดทําป้ายชือชุมชน จํานวน 1 ป้าย พร้อมติดตัง ขนาดฐานกว้างไม่
น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 (เปลียนแปลง ฉบับที 1) 
จัดทําป้ายชือชุมชนบ้านไร่ หมู่ที 1 จํานวน 57,000 บาท
เพือจัดทําซุ้มป้าย จํานวน 1 ป้าย พร้อมติดตัง ขนาดฐานกว้างไม่น้อย
กว่า 0.95 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลม่วงน้อย) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562(เปลียน
แปลง ฉบับที 1)
วางท่อส่งนําเพือการเกษตร บริเวณสุสานบ้านแซม หมู่ที 2 จํานวน 46,000 บาท
เพือวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50
 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ขยายถนนบริเวณซอย 7 หมู่ที 5 จํานวน 200,000 บาท
เพือวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ความยาว 55 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วง
น้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ถนน อาคาร ฝาย รางระบายนํา ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 หมู่ที 4 ถึงบริเวณบ้านนายกตัญ ู ไชย
วงษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือปรับปรุงถนน ค.ส.ล.กว้าง 1.45 - 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วง
น้อย)  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (เปลียน
แปลง ฉบับที 1) 
ปรับปรุงเสียงตามสายภายในชุมชนม่วงน้อย หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
เพือปรับปรุงเสียงตามสายภายในชุมชนม่วงน้อย หมู่ที 4 พร้อม
อุปกรณ์ ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลม่วงน้อย) ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
ปรับปรุงห้องนําของสํานักงานเทศบาลตําบลม่วงน้อย จํานวน 271,000 บาท
เพือปรับปรุงห้องนํา โดยดําเนินการปูกระเบือง เปลียนสุขภัณฑ์ กันห้องนํา
ผนังเบา พร้อมเดินระบบสุขาภิบาลใหม่ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ม่วงน้อย) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าชอเชยการก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (ค่า K)
งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 125,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าฯ อําเภอป่าซาง เพือทําการดังนี

(1) ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับพร้อมไฟกิง ซอยหลังสุสานถึงบ้าน
นางนวลจันทร์ รัตนบุรี หมู่ที 2 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562    ตังไว้  40,000  บาท

(2) ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายดับพร้อมไฟกิง ข้างบ้านนายสุทธิศักดิ
 กิมแลม ซอย 3/1 หมู่ที 2 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562     ตังไว้   30,000  บาท

(3) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร พร้อมพาดสายดับ ตังแต่บ้านนาย
สมัย กันทาพันธ์ เข้าสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที 6 ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562    ตังไว้   55,000  บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,502,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,494,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,214,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,164,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการชังนําหนักขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลม่วงน้อย  

(2) ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ตังไว้   1,140,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานําขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลม่วงน้อยไปกําจัด
ตลอดทังปี และจ้างเหมาบริการอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
จัดทํานําหมักชีวภาพ  เพือแก้ไขปัญหามลภาวะจากสิงแวดล้อม  , จัดซือ
กากนําตาลเป็นวัสดุเริมต้นในการจัดทําปุ๋ยนําชีวภาพ , จัดทําสือประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ        
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น กิจกรรมขยะสอยดาว ผ้าป่าขยะ และ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการขยะในชุมชน  รวมทังสนับ
สนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตังศูนย์คัดแยกขยะในชุมชนและกิจกรรมขยะรี
ไซเคิล เพือลดปริมาณขยะในชุมชน การฝึกอบรมและเพิมพูน
ประสบการณ์  การศึกษาดูงานของหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  ถังขยะ ถุงขยะ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี   ยาง
นอก ยางใน และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายทีใช้ในงานกองสาธารณ
สุข เช่น  เสือ รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดปาก – จมูก และอืนๆ ทีเกียวข้อง  

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองอัดขยะมูลฝอย จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอัดขยะมูลฝอย จํานวน 1 เครือง ใช้ในการ
ปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและการบริการ
ประชาชนหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ จัดซือตามราคาตลาด/ท้อง
ถิน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 580,150 บาท
งบดําเนินงาน รวม 492,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 492,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลม่วงน้อย จํานวน 192,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลม่วง
น้อย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานตําบลม่วงน้อย ประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานตําบลม่วง
น้อย ประจําปี 2560 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนา
สตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ รวมทังการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
สตรี วันสตรีสากล วันสตรีไทย ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
โครงการประชุมประชาคมชุมชนตําบลม่วงน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมชุมชนตําบลม่วงน้อย ในการ
ร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อง
ถิน เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการประชุมประชาคมเพือการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตําบลม่วงน้อย

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมชุมชน/ชุมชนตําบล ในการจัด
ทําแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาสามปี โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้าย
โครงการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีของชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานนอกสถานทีของชมรมผู้สูงอายุตําบลม่วงน้อย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพในหลักสูตร
ต่างๆ ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง ค่วัสดุประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุข จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ กลุ่มประกอบการในงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ด้านกลุ่มเสียง และด้านส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน                
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งบเงินอุดหนุน รวม 87,550 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,550 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 31,550 บาท
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่วงน้อย  ตังไว้ 31,550 บาท 
เพืออุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ อ
สม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 56,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภาคประชาชน ตัง
ไว้ 56,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม อสม. ด้านการจัดบริการ
สุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ประจําหมู่บ้าน  และ
ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ จํานวน 8 หมู่
บ้านๆ ละ 7,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ์ฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่า
เงินรางวัล   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ  
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาชุมชน กีฬา
เยาวชน กีฬาผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่า
เครืองดืม/อาหาร ค่าถ้วยหรือเหรียญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครืองแต่งกายนักกีฬา ค่าตกแต่งสถานที พิธี
เปิด/ปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอําเภอป่าซางคัพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลอําเภอป่าซางคัพฯ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบียเลียง
และค่าเช่าทีพัก ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกเปตอง ฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย
ฟุตบอล ฯลฯ สําหรับส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนได้
เล่นกีฬาและออกกําลังกายเพือสุขภาพ

วันทีพิมพ์ : 9/9/2559  11:19:37 หน้า : 26/30



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการข่วงวัฒนธรรมแคว้นบ้านถอง หมู่ที 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าป้ายประขาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
โครงการจัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรมตําบลม่วงน้อย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรมตําบล
ม่วงน้อย เช่น ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าสังฆทาน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัด
ตกแต่งสถานที ค่าเงินรางวัลในการประกวดทุกประเภท  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  ค่าอาหาร/เครืองดืม  ค่าสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเข้า
ร่วมประกวดหรือแข่งขันทุกประเภท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
เหมาะสมตามโครงการ
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่า
สังฆทาน ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนฯ ค่าสนับสนุน
ขบวนแห่เทียน เทียนพรรษา ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าสนับ
สนุนขบวนแห่หรือกิจกรรมนางสงกรานต์  ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถ
ขบวนฯ ค่านําดืม น้าแข็งบริการขบวน ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ 
โครงการจัดงานประเพณีสรงนําวัดในเขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสรงนําวัดในเขต
เทศบาลตําบลม่วงน้อย จํานวน 6 วัด ได้แก่ วัดบ้านไร่ วัดบ้านป่าตาล วัด
สะปุ๋ง วัดม่วงน้อย วัดท่ากอม่วง และวัดสะปุ๋งหลวง โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าสังฆทาน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ 
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย จํานวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่  บ้าน
แซม  บ้านสะปุ๋ง  บ้านม่วงน้อย บ้านป่าตาล บ้านท่ากอม่วง บ้านไร่
น้อย และบ้านสะปุ๋งหลวง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่า
จัดสถานที ค่าสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตาม
โครงการ
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โครงการเตวแอ่วกาดคนยองกองบ้านแก หมู่ที 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าป้ายประขาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
โครงการวัฒนธรรมชาวยอง "มหกรรมจาวยอง ครังที4" ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าสนับ
สนุนการจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนการแสดงพืนเมือง ค่าตอบแทนการ
ประกวดธิดาจาวยอง การแข่งขันต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน เช่น กิจกรรมอบรมสัมมนา งานประเพณีสลากภัตร  งาน
ประเพณีสืบฮีตสานฮอยเดินขึนดอย เป็นต้น เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพืนเมือง การแสดงต่างๆ  เงินรางวัล
การประกวด  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ
โครงการสืบสานตํานานคนยองแคว้นสะปุ๋ง หมู่ที 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าป้ายประขาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
เกษตรของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลม่วงน้อย หรือกลุ่มเกษตรกรอืนๆ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสม
ตามโครงการ
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2560 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและเหมาะสมตามโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรนําไปแจกจ่ายแก่ราษฎรทีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตร หรือการสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ที
ดําเนินงานด้านการเกษตร การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวน
ครัว เลียงสัตว์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช/สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช-สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา กระถางประดับ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,557,558 บาท
งบกลาง รวม 13,557,558 บาท
งบกลาง รวม 13,557,558 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 195,870 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส
.ท.) ตามสัญญาเลขที 963/2554 ลงวันที 1 สิงหาคม 2554 ในการจัดซือ
รถบรรทุกติดตังเครนไฮโดรลิค (รถกระเช้า) งวดที 5

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 38,010 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเลขที 963/2554 ลงวัน
ที  1 สิงหาคม 2554  ในการจัดซือรถบรรทุกติดตังเครนไฮโดรลิค(รถ
กระเช้า) งวดที 5

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 23,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ร้อย
ละ 10 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างของเทศบาล

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,041,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือฝ่ายการประปาเทศบาลตําบลม่วงน้อย ในด้านราย
จ่ายทุกประเภท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,066,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,812,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ  ตามโครงการสนับ
สนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพล
ภาพ ประจําปีงบประมาณ 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้แก่คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพติดเชือเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลม่วงน้อย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประชาชนผู้ประสบสาธารณ
ภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2 และ 3) ข้อ 19 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 574,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่างๆ แยกเป็น
(1)ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตังไว้ 39,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 26
 พฤศจิกายน 2538 ในอัตราร้อยละ 0.167 ของรายรับจริงประจําปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท
(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร เช่น การทาสีตีเส้น แผงกัน
จราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมสัญจร และอืนๆ ที
ใช้ในการจราจร ฯลฯ  
(3)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลม่วงน้อย ตัง
ไว้ 105,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลม่วง
น้อย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557  
(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลม่วงน้อยตังไว้ 400,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลม่วงน้อย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 445,478 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
 (กบท.)โดยหักเงินงบประมาณรายได้ (ไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ และเงินอุดหนุนทัวไป) ในอัตราร้อยละ 2  
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