




























































































































































































































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทศบาลตําบลมไร

อําภอมจัน   จังหวัดชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 63,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,395,500 บาท
งบกลาง รวม 18,395,500 บาท

งบกลาง รวม 18,395,500 บาท
งินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 194,800 บาท

พื่อจายป็นงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจละพนักงานจ้างท่ัวไป ดังน้ี
1. งินสบทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจละพนักงานจ้างท่ัวไป 
สังกัดสํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา
ป็นงิน 164,800 บาท
2. งินสบทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา
ป็นงิน 33,000 บาท 
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0808.2/ว 1620 ลว. 22  มษายน 2562  รื่องหลักกณฑ์การ
จายงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบอิลคทรอนิก
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งินสมทบกองทุนงินทดทน จํานวน 7,000 บาท

พื่อป็นทุนในการจายงินทดทนให้กลูกจ้างทนนายจ้าง
-ป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
-ป็นไปตามพระราชบัญญัติงินทดทน(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2561 
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
ละก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 
-ป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละก.อบต. ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี  มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)        

บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

"พื่อจายป็นคาบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ กผู้สูงอายุ 
จํานวน 12 ดือน  
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักกณฑ์การจาย
งินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552

 ก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561

ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411) ละ
ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 
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บี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,600,000 บาท

พื่อจายป็นคาบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 12

 ดือน 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักกณฑ์การจาย
งินบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ
.ศ. 2553 ก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561 
ปรากฏในผนงาน  งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ละ
ผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570

บี้ยยังชีพผู้ป่วยอดส์ จํานวน 360,000 บาท

พื่อจายป็นคาบี้ยยังชีพผู้ป่วยอดส์ตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้ ผู้ติดชื้อ ละผู้ด้อยโอกาส จํานวน 12 ดือน
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.6/ว 684 
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ปรากฏในผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง 
(00411) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570
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งินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จาย
1.การป้องกันละบรรทาสาธารณภัยในกรณีฉุกฉินท่ีมีหตุ
สาธารณภัยกิดข้ึน หรือกรณีการป้องกันละยับยั้งกอนกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกฉินพื่อ
บรรทาปัญหาความดือดร้อนของประชาชนป็นสวนรวม
ได้ ชน การป้องกันละก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก ผนดินถลม ภัยล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าละ
หมอกควัน ป็นต้น
2.การป้องกันละก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
ล็ก PM2.5

3.การป้องกันละระงับโรคติดตอ ชน การป้องกัน ละระงับโรค
ละการป้องกันควบคุมโรคไข้ลือดออก ป็นต้น 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายพื่อชวย
หลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2560  ละท่ีก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว 3215 ลงวันท่ี 6  มิถุนายน 2559     
ปรากฏในผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) ละ
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร ประจําปีงบประมาณ จํานวน 200 บาท

คาใช้จายในการจัดการจราจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พื่อจายป็นงินรางวัลนําจับตามกฎหมายจราจรทางบก 
ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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คาบํารุงสันนิบาตทศบาลหงประทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 52,000 บาท

พื่อจายป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตทศบาล
หงประทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2566 
(ไมน้อยกวาร้อยละศษหน่ึงสวนหกของงบประมาณรายรับจริง
ประจําปีท่ีผานมา ยกว้นงินกู้ งินจาย ขาดงินสะสม ละงินอุด
หนุนทุกประภท) 
ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) 

งินสมทบกองทุนบําหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 961,500 บาท

พื่อจายป็นงินสมทบกองทุนบําหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถ่ิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในอัตราร้อยละสามของราย
ได้ ไมรวมงินกู้ งินท่ีมีผู้อุทิศให้ งินอุดหนุน) 
- ป็นไปตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.5 / ว 6032 ลงวัน
ท่ี 7 ตุลาคม 2563 รื่องกฎกระทรวงการหักงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบข้าป็นกองทุน
บําหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถ่ิน 2563 
ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
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งินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ (สปสช.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 160,000 บาท

พื่อจายป็นงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน
ทศบาลตําบลมไร ตามหลักกณฑ์ การจายงินสมทบพื่อดํานิน
การด้านการสงสริมสุขภาพของประชาชน (สมทบในอัตราไมน้อย
กวา ร้อยละ 50) ของงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรจากสํานักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2566 
-ป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
-ป็นไปตามพระราชบัญญัติงินทดทน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2561 
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท.ละก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22

 มกราคม 2557 
-ป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละก.อบต. ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี  มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ละ
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

งินชวยพิศษ

งินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นงินชวยพิศษสําหรับผู้รับบํานาญ
ละข้าราชการสวนท้องถ่ิน ซึ่งถึงกความตาย
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2546

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล รื่อง หลักกณฑ์ละ
ง่ือนไขการจายงินชวยพิศษ กรณีพนักงานทศบาลผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างตาย 2560 
ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   
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งินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นงินชวยพิศษสําหรับผู้รับบํานาญ
ละข้าราชการสวนท้องถ่ิน ซึ่งถึงกความตาย
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล รื่อง หลักกณฑ์ละ
ง่ือนไขการจายงินชวยพิศษ กรณีพนักงานทศบาลผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างตาย 2560 
ปรากฏในผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,321,250 บาท

งบบุคลากร รวม 7,149,150 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
งินดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน จํานวน 725,760 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนนายกทศมนตรีละรองนายก
ทศมนตรี ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 –    30 กันยายน 2566

 ดังน้ี
1) งินดือนนายกทศมนตรี  จํานวน  345,600 บาท
2) งินดือนรองนายกทศมนตรี จํานวน 2 คน  จํานวน  380,160

 บาท
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินดือน คาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบทนอื่นของนายกทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาทศบาล ลขานุการนายกทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกทศมนตรี ละการจายบี้ยประชุมกรรมการสภาทศ
บาล พ.ศ.2554 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "
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คาตอบทนประจําตําหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทนประจําตําหนงนายก
ทศมนตรี จํานวน 1 คน ละรองนายกทศมนตรี  จํานวน 2
 คน ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดังน้ี
1) งินคาตอบทนประจําตําหนงนายกทศ
มนตรี  ป็นงิน 72,000 บาท
2) งินคาตอบทนประจําตําหนงรองนายกทศมนตรี จํานวน 2
 คน ป็นงิน 108,000 บาท 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินดือน คาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบทนอื่นของนายกทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาทศบาล ลขานุการนายกทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกทศมนตรี ละการจายบี้ยประชุมกรรมการสภาทศ
บาล พ.ศ.2554 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "

คาตอบทนพิศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"พื่อจายป็นงินคาตอบทนพิศษนายกทศมนตรี จํานวน 1
 คน ละรองนายกทศมนตรี จํานวน 2 คน ตั้งตวันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 มีดังน้ี
1) งินคาตอบทนพิศษนายกทศมนตรี  ป็นงิน 72,000 บาท
2) งินคาตอบทนพิศษ รองนายกทศมนตรี จํานวน 2 คน  ป็น
งิน  108,000 บาท 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินดือน คาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบทนอื่นของนายกทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาทศบาล ลขานุการนายกทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกทศมนตรี ละการจายบี้ยประชุมกรรมการสภาทศ
บาล พ.ศ.2554 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "
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คาตอบทนรายดือนลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทนลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก
ทศมนตรี  จํานวน 2 คน ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566 มีดังน้ี
1) งินคาตอบทนลขานุการนายกทศมนตรี 
2) งินคาตอบทนท่ีปรึกษานายกทศมนตรี  
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินดือน คาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบทนอื่นของนายกทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาทศบาล ลขานุการนายกทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกทศมนตรี ละการจายบี้ยประชุมกรรมการสภาทศ
บาล พ.ศ.2554 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "

คาตอบทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

จํานวน 1,555,200 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทนรายดือนให้กประธานสภา รอง
ประธานสภา 
ละสมาชิกสภาทศบาล ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566  ดังน้ี
1) ประธานสภาฯ จํานวน 1 คน 
2) รองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน 
3) สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน     
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินดือน คาตอบ
ทน ละประโยชน์ตอบทนอื่นของนายกทศมนตรี รองนายก
ทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภา
ทศบาล สมาชิกสภาทศบาล ลขานุการนายกทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกทศมนตรี ละการจายบี้ยประชุมกรรมการสภาทศ
บาล พ.ศ.2554 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 4,300,830 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 3,516,990 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล  ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

 จํานวน 11 อัตรา ดังน้ี
1) พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กปลัด
ทศบาล  ละรองปลัดทศบาล  จํานวน 2 อัตรา 
2) พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 7 อัตรา ได้ก  
1. ตําหนงหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
2. ตําหนงหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
3. ตําหนงจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา 
4. ตําหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
6. ตําหนงนักจัดการงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา  
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ท่ี 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน  บริหารท่ัว
ไป (00111) "

งินพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 138,000 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทนรายดือนตําหนงปลัดทศบาล  ละ
งินพิ่มสําหรับตําหนงท่ีมีหตุพิศษ  ตําหนงนิติกร(พ.ต.ก
.) ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) "        
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งินประจําตําหนง จํานวน 186,000 บาท

"พื่อจายป็นงินประจําตําหนงสําหรับพนักงานทศบาล ตั้งต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 -  30 กันยายน 2566  ได้ก  ปลัด
ทศบาล  รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
-ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล รื่อง มาตรฐานท่ัวไปกี่ยวกับงินดือน ละวิธีการจาย
งินดือน ละประโยชน์ตอบทนอื่น(ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 7 มีนา
คม พ.ศ.2559

ปรากฏในผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111)"   

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,960 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

 ได้ก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานขับครื่องจักรกลขนาดบา จํานวน 1 อัตรา 
2.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา  
-ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) 
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งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 71,880 บาท

"พื่อจายป็นงินพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กพนักงาน
จ้าง  สังกัดสํานักปลัด ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566 ได้ก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา 
2.พนักงานขับครื่องจักรกลขนาดบา จํานวน 1 อัตรา 
-ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ทศบาล รื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปกี่ยวกับหลักกณฑ์การให้
พนักงานทศบาล ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างของทศบาล ได้รับงิน
พิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ
.2558

ปรากฏในผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัว
ไป (00111) 
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งบด้าเนินงาน รวม 2,890,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 738,400 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 300,000 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทน ดังน้ี
1.งินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษ 
สําหรับปลัดทศบาล รองปลัดทศบาลพนักงานทศบาล ละ
พนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัดละหนวยตรวจสอบภายใน ตาม
มติ ก.ท.จังหวัดละระบียบกฎหมายท่ีกี่ยวข้อง
2.คาตอบทนละคาสมนาคุณคณะกรรมการท่ีได้รับการตงตั้ง
ตามคําสั่งของทศบาลตําบลมไร  ชน คณะกรรมการสอบคัด
ลือกหรือคณะกรรมการประมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ์ คณะกรรมการคัดลือกลูกจ้างของทศบาลตําบลม
ไร งินทําขวัญฝ่าอันตรายป็นครั้งคราว ฯลฯ
3.คาตอบทนจ้าหน้าท่ีในการลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินละ
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดงิน
ประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัล
ประจําปีกพนักงานสวนท้องถ่ินให้ป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

คาชาบ้าน จํานวน 338,400 บาท

"พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิให้ก ปลัด
ทศบาล รองปลัดทศบาล ละพนักงานทศบาล สังกัดสํานักปลัด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 4) พ
.ศ.2562 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
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งินชวยหลือการศึกษาบุตร

งินชวยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายป็นคาชวยหลือการศึกษาบุตรให้ก ปลัด
ทศบาล พนักงานทศบาล สังกัดสํานักปลัด 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยงินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ี
ก้ไขพิ่มติม
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522

 ลงวันท่ี 9 ส.ค. 2559 รื่อง ประภทละอัตรางินบํารุงการศึกษา
ละคาลารียน
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111)   
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ค่าใช้สอย รวม 963,000 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 278,000 บาท

"พื่อจายป็น
1)คาจ้างหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 216,000 บาท พื่อ
จายป็นคาจ้างหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ทศบาลจํานวน 12 ดือน 
2)คาจ้างหมาบริการอื่น  จํานวน 62,000 บาท 
พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการตาง ๆ ท่ีจําป็น ชน คาถาย
อกสาร คาจัดทํารูปลม คาจ้างพิมพ์รูปสี  หรือขาวดํา ละการ
จ้างหมาบริการอื่น ฯลฯ ท่ีจําป็น คาย็บหนังสือพร้อมคาจัดทํา
รูปลม คาซักฟอก คาโฆษณาละผยพร  สิ่งพิมพ์ตาง ๆ คาบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลง
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2563

-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4048 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) " 

คาชาทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

"พื่อจายป็นคาชาครื่องถายอกสารสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน ของทศบาล  จํานวน 12 ดือน"
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลง
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2563

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) "
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คาใช้จายในการดํานินคดีตามคําพิพากษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 3,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินคดีตามคําพิพากษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566"

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111)"

คารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรืออกสารทางวิชาการอื่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ อกสารทาง
วิชาการพื่อให้ประชาชนละบุคลากร ในสังกัดทศบาลได้รับ
ข้อมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนพื่อใช้ศึกษาป็นนวทางการปฏิบัติ
งาน
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) " 

รายจายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
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"1) คารับรอง จํานวน 30,000 บาท
 1.1) คารับรองของทศบาลในการต้อนรับสวนราชการหรือผู้มา
ศึกษา ดูงาน ฯลฯ ป็นงิน 10,000 บาท
 1.2) คาลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับการตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินกับ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินกับรัฐ
วิสาหกิจหรืออกชน ฯลฯ ป็นงิน 20,000 บาท
"2) คาใช้จายในรัฐพิธี ราชพิธีวัน สําคัญของทางราชการละการ
จัดงานประพณีละรวมกิจกรรมทางพิธีศาสนา  จํานวน 10,000

 บาทพื่อจายป็นคาใช้จายในการจัดงานละรวมกิจกรรมวัน
สําคัญของทางราชการ ชน 
-วันปิยมหาราช 
-พระบาทสมด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรกล้าจ้าอยูหัว
-วันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิ
บศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
-วันฉลิมพระชนพรรษาสมด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-วันฉลิมพระชนพรรษาสมด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมด็จ
พระทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 
-กิจกรรมวันจักรี วันท้องถ่ินไทย วันทศบาล ฯลฯ โดยป็นคาใช้
จายในการจัดงานละรวมกิจกรรม ได้ก คาพานพุมดอกไม้
สด พานพุมงินพุมทอง พวงมาลา คาจัดสถานท่ี 
คาอาหาร ละครื่องดื่ม ฯลฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766

 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111)
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 200,000 บาท

"พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง ละคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของปลัด
ทศบาล รองปลัดทศบาล พนักงานทศบาล พนักงานจ้างใน
สังกัดสํานักปลัด  ผู้บริหาร สมาชิกสภาทศบาล ละผู้ปฏิบัติงาน
อันป็นประโยชน์กทศบาล" 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทาง ไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ละท่ีก้ไข
พิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) "

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 150,000 บาท

"สําหรับจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการข้ารวมการ
ประชุมสัมมนา การข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของปลัด
ทศบาล รองปลัดทศบาลพนักงานทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด
สํานักปลัด ละหนวยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสมาชิกสภา
ทศบาล ละผู้ปฏิบัติงานอันป็นประโยชน์กทศบาล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) "
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คาใช้จายในการลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินการจัดให้มีการลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินละหรือผู้บริหาร ท้องถ่ิน กรณีการจัดการลือกตั้ง
ทนตําหนงท่ีวาง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการ
ประชา สัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ขาวสารก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิละหน้าท่ีละการมีสวนรวมในการ
ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ละหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รวมท้ังการ
ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทนราษฎร ฯลฯ "              
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท  0808.2

/ว 1705 ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563        
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675

 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม  2561

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111) 

คาใช้จายในโครงการประชารวมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี พื่อ
ปรองดองละสมานฉันท์ ละสงสริมละสร้างจิตสํานึกรัก
ประชาธิปไตยกประชาชน ละนักรียนในขตทศบาลตําบลมไร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"สําหรับจายป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอกสารประกอบการ อบรม ละคาใช้จายอื่นท่ี
จําป็นตามโครงการฯ พื่อสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตย
กด็ก ยาวชนละประชาชนสงสริมคานิยมยึดมั่นในความซื่อ
สัตย์ สุจริต                           
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรม ของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม   
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-

2570) 

วันท่ีพิมพ์ : 7/9/2565  17:11:57 หน้า : 19/140



คาใช้จายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบอินตอร์น็ต 
ทคโนโลยีสารสนทศ ละว็บไซต์ประจําองค์กร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนา ปรับปรุง บํารุง
รักษาระบบอินตอร์น็ต ทคโนโลยี สารสนทศ ละว็บไซต์
ประจําองค์กร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาปรับปรุงละ
พัฒนาระบบ ว็บไซต์ของทศบาลตําบลมไรละคาใช้จายอื่นท่ี
จําป็นตามโครงการฯ"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 

คาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพื่อพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะ  คาท่ีพัก คา
อาหาร ครื่องดื่มคาของท่ีระลึก ละคาใช้จายท่ีจําป็นอื่น ๆ ใน
การฝึกอบรมพื่อพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานสําหรับผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานทศบาลละพนักงานจ้าง ละผู้
สังกตการณ์ ชน ผู้นําชุมชนหรือผู้ทนประชาชนในตําบลม
ไร                  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรม ของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557                       
ปรากฏในผนงานบริหารท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
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คาใช้จายในโครงการศูนย์ข้อมูลขาวสารทศบาลตําบลมไร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 7,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินงานโครงการศูนย์ข้อมูลขาว
สารของทศบาลตําบลมไร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ท่ีจําป็นตอการดํานินงานของศูนย์ฯ คาจัด
ทําอกสารผยพรตาม พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารได้ก สื่อสิ่ง
พิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายขาว รายงานประจําปี ฯลฯ
                                                         
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-

2570) 

คาใช้จายในโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับประชาชน ละ
การข้าถึงบริการของรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายสําหรับประชาชน ละการข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหารครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอกสารประกอบการอบรม 
คาอกสารประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตาม
โครงการฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับ การฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-

2570) 
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โครงการสงสริมคุณธรรมละจริยธรรมกพนักงานละจ้าหน้าท่ี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมคุณธรรม
ละจริยธรรมกพนักงานละจ้าหน้าท่ี โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม คาพาหนะ คาท่ี
พัก ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตามโครงการฯ พื่อสงสริม
คุณธรรมละจริยธรรมของพนักงาน"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรม ของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557                     
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) 

คาบํารุงรักษาละซอมซม จํานวน 140,000 บาท

"พื่อจายป็นคาซอมซมบํารุงรักษาทรัพย์สินพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ สําหรับทรัพย์สินท่ีอยู ในการดูลของสํานักปลัด
ทศบาล"
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563  รื่อง หลักกณฑ์การจ้าง
อกชน ละการบิกจายคาจ้างหมาบริการของ อปท.ปรากฏใน
ผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) "
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ค่าวัสดุ รวม 797,220 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานพื่อใช้ในการปฏิบัติงานละ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทศบาล ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559

 รื่อง นวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตาม
หลักการจํานกประภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) "

วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จํานวน 32,500 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อไฟฟ้าละวิทยุ ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) "
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้ก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) " 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล ชน  ทอระบายนํ้า  ปูน
ซีมนต์  หิน  ดิน  ทราย  ไม้
ตางๆ  สี  กระบื้อง  ตะปู  สําหรับ ใช้ดํานินการกอสร้างหรือ
ซอมซมสิ่งกอสร้างตางๆ ท่ีป็นทรัพย์สินท่ีอยูในความดูล รับผิด
ชอบของทศบาลตําบลมไร
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ   
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)  "
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วัสดุยานพาหนะละขนสง จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะละขนสง ได้ก สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกฉิน   กรวยจราจร  กระจกโค้งมนยาง
รถยนต์  บตตอรี่  หม้อนํ้ารถยนต์"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)  "

วัสดุชื้อพลิงละหลอลื่น จํานวน 249,720 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุชื้อพลิงละหลอลื่น 
ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นปลือง ละวัสดุประกอบ ละอะไหล"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ   
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  
งานบริหารท่ัวไป (00111) "        
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วัสดุโฆษณาละผยพร จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาละผยพร 
ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"        

วัสดุคอมพิวตอร์ จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ 
ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"        
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อ มิตอร์นํ้า - ไฟฟ้า  ฯลฯ
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย. 2559 รื่อง นวทาง
การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตามหลักการจํานก
ประภทรายจายตามงบประมาณ  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 391,880 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับสํานักงานทศบาลตําบลม
ไร อาคารท่ีอยูในความรับผิดชอบของทศบาลตําบลมไร ละ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีติดตั้งในขตพื้นท่ีทศบาลตําบลมไร"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)" 

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้บริการนํ้าประปาสําหรับท่ีทําการทศบาลตําบล
มไรละอาคารท่ีอยูในความรับผิดชอบของทศบาลตําบลมไร"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)" 
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

"พื่อจายป็นคาธรรมนียมละคาใช้บริการโทรศัพท์สําหรับครื่อง
ประจําสํานักงานทศบาลตําบลมไร "
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) "      

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

" พื่อจายป็นคาธรรมนียม คาใช้บริการไปรษณีย์ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาชาตู้ไปรษณีย์ของทศบาลตําบลมไร "
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"          

คาบริการสื่อสารละโทรคมนาคม จํานวน 89,880 บาท

"พื่อจายป็นคาชาพื้นท่ีบริการครือขาย อินตอร์น็ต คา
โทรศัพท์ติดตอครือขาย อินตอร์น็ต คาบริการอินตอร์น็ต ฯลฯ
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) "       

คาชาพื้นท่ีว็บไซต์ ละคาธรรมนียมท่ีกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นคาชาพื้นท่ีว็บไซต์ ละคาธรรมนียมท่ีกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"   
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งบลงทุน รวม 221,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อก้าอี้บุนวม ขาหล็กชุบโครมียม มีล้อ
ลื่อน มีโช้คปรับความสูง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,000 บาท สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทศบาล (กําหนดราคาตามราคาท้อง
ตลาดน่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ละหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110

) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)
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คาจัดซื้อครื่องปรับอากาศ จํานวน 137,000 บาท

1)พื่อจายป็นคาจัดซื้อครื่องปรับอากาศบบติด
ผนัง ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 2 ครื่องๆละ 36,300

 บาท รวม 72,600 บาท
คุณลักษณะฉพาะ
1) ขนาดท่ีกําหนดป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
2) ราคาท่ีกําหนดป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง
4) ต้องป็นครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวย
สงความย็น
ละหนวยระบายความร้อนจากโรงงานดียวกัน
5) มีความหนวงวลาการทํางานของคอมพรสซอร์
2) พื่อจายป็นคาจัดซื้อครื่องปรับอากาศบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ครื่องๆละ 32,200

 บาท รวม 64,400 บาท
คุณลักษณะฉพาะ
1) ขนาดท่ีกําหนดป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาท่ีกําหนดป็นราคาท่ีรวมคาติดตั้ง
4) ต้องป็นครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวย
สงความย็น
ละหนวยระบายความร้อนจากโรงงานดียวกัน
5) มีความหนวงวลาการทํางานของคอมพรสซอร์
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม 2564 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ลําดับท่ี 10.6  หน้า 80)              
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองสวนท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559- ป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ท่ี 19 มีนาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444

 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)        
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
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คาจัดซื้อตู้ก็บอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จํานวน 3,600 บาท

ตู้หล็กก็บอกสาร 3 ลิ้นชัก 1 ตู้ จํานวน 3,600 บาท
-ขนาดไมน้อยกวา ยาว 47 ซม. กว้าง 62 ซม. สูง 101.6

 ซม. พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
-โครงสร้างทําจากหล็กผนพับข้ึนรูป
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552   รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111) 
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คาจัดซื้อโต๊ะพร้อมก้าอี้ จํานวน 30,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อ
1. โต๊ะทํางาน 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
-ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 1605 มิลลิมตร  ลึก 770

 มิลลิมตร  สูง 750 มิลลิมตร 
-หน้าโต๊ะทําจากหล็กผนชนิด SPCC หนา 0.7 มิลลิมตร 
-ลิ้นชักกลางทําจากหล็กผนชนิด SPCC หนา 0.5

 มิลลิมตร ลื่อนข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกลอ
พลาสติก พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
- ตัวถังลิ้นชัก ข้างซ้าย-ขวาทําจากหล็กผน SPCC หนา 0.5

 มิลลิมตร ลื่อนข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกลอ
พลาสติก พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
- ขาโต๊ะด้านข้างซ้าย-ขวาละท่ีพักท้าทําจากหล็กผน SPCC 
หนา 0.5 มิลลิมตร
2. ก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน 2 ตัว
-ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 68 x ลึก 80 x สูง 119 - 125 ชม.
-โครงขาหล็ก 5 ฉกมีล้อลื่อน
- ท่ีน่ังละพนักพิงฟองนํ้า หุ้มด้วยหนัง PU

- มีท้าวขน
-สามารถปรับระดับข้ึน - ลงด้วยโช๊คก๊ส
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาดน่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)
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ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อสกนนอร์สําหรับงานก็บอกสารระดับศูนย์บริการ บบท่ี 
1

จํานวน 16,000 บาท

พื่อจัดซื้อสกนนอร์ สําหรับงานก็บอกสารระดับศูนย์
บริการ บบท่ี 1 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็นสกนนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4

 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 ผน
- สามารถสกนอกสารได้ 2 หน้าบบอัตโนมัติ
- มีความละอียดในการสกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความร็วในการสกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 23 ppm
- สามารถสกนอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4

- มีชองชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
ป็นไปตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ละระบบคอมพิวตอร์
ฉบับดือนธันวาคม 2564 หน้า 25 ลําดับท่ี 56

คาบํารุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงละปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมซมครุภัณฑ์
ละบํารุงรักษา หรือซอมซมทรัพย์สินของทศบาลตําบลมไรใน
รายการซอมซอมซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ชน ครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง  
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10 ก.ค.2563 รื่อง หลักกณฑ์จ้างอกชนละการบิก
จายคาจ้างหมาบริการของ อปท.
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําภอมจัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 40,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี งานประพณีท้องถ่ินละ
วันสําคัญตาง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ก วัน
จักรี วันฉัตรมงคล วันฉลิมพระชนม พรรษา สมด็จพระนาง
จ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมด็จพระจ้าอยูหัวฯ 28 กรกฎาคม วันฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม วันปิยมหา
ราช 23 ตุลาคม วันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยดช มหิตลาธิบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม งานพอขุนม็ง
รายมหาราช วันพระราชสมภพสมด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 21 ตุลาคม พิธีทานหามฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม  รดนํ้าดํา
หัววันสงกรานต์  สรงนํ้าพระธาตุดอยตุง ฯลฯ
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)

งานบริหารท่ัวไป(00111) "        
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างท่ีปรึกษาพื่อศึกษา วิจัย ประมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดิน ละหรือสิ่งกอ
สร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

คาจ้างท่ีปรึกษาพื่อศึกษา วิจัย ประมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใชพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดิน ละหรือ
สิ่งกอสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

"พื่อจายป็นคาจ้างท่ีปรึกษาพื่อศึกษา วิจัย ประมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ท่ีดิน ละหรือสิ่งกอสร้าง ได้ก คาจ้างสถาบันหรือองค์กรท่ีป็น
กลางพื่อประมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให้
บริการของทศบาลตําบลมไร"
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)"  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 632,270 บาท
งบบุคลากร รวม 553,470 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 553,470 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 366,270 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้ก  พนักงาน
ทศบาลตําหนง นักวิคราะห์นโยบายละผน  ตั้งต วันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 "
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ท่ี 0809.2/ว
 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานวางผนสถิติละ
วิชาการ
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คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําหนง ผู้ชวยนักวิคราะห์นโยบายละผน  ตั้งต วัน
ท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 "
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ท่ี 0809.2/ว
 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานวางผนสถิติละ
วิชาการ(00112)

งบด้าเนินงาน รวม 78,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,800 บาท
คาชาบ้าน จํานวน 58,800 บาท

"พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิ  ให้ก พนักงาน
ทศบาล ตําหนง  นักวิคราะห์นโยบายละผน
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2562  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานวางผนสถิติละ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง ละคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทศบาล ละพนักงานจ้าง
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทาง ไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ละท่ีก้ไข
พิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)

งานวางผนสถิติละวิชาการ
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คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

"สําหรับจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการข้ารวมการ
ประชุมสัมมนา การข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ของพนักงาน
ทศบาลละพนักงานจ้าง
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานวางผนสถิติละ
วิชาการ

วันท่ีพิมพ์ : 7/9/2565  17:11:57 หน้า : 37/140



งานบริหารงานคลัง รวม 3,247,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,498,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,498,100 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 1,823,820 บาท

พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล  สังกัดกองคลัง ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566 
จํานวน 6  อัตรา ได้ก
1) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1   อัตรา 
2) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน นักวิชาการงินละ
บัญชี จํานวน  1 อัตรา
3) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน นักวิชาการจัดก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
4) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน จ้าพนักงานการงินละ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
5) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน จ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา
6) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1
 อัตรา    
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. ละ ก. อบต
. ท่ี มท0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 รื่องซักซ้อม
นวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  
ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งินประจําตําหนง จํานวน 42,000 บาท

พื่อจายป็นงินพิ่มประจําตําหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง   จํานวน 12 ดือนๆดือนละ  3,500 บาท  - ป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. ละ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม  2558 รื่อง ซักซ้อมนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถ่ิน  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113)
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คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 605,400 บาท

พื่อจายป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง  จํานวน  3  อัตรา ได้ก  ผู้ชวยจ้าพนักงานจัดก็บราย
ได้  ,  ผู้ชวยจ้าพนักงานพัสดุ ละผู้ชวยจ้าพนักงานการงินละ
บัญชี ละพนักงานจ้างท่ัวไป  1  อัตรา  
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 รื่อง ซักซ้อมนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00111) งานบริหารงานคลัง(00113)    

งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 26,880 บาท

พื่อจายป็นคางินพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา ได้ก ผู้ชวยจ้าพนักงานจัดก็บราย
ได้ ละผู้ชวยจ้าพนักงานการงินละบัญชี  ละพนักงานจ้างท่ัว
ไป  1  อัตรา  
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. ละ ก.อบต. ท่ี มท
 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 รื่อง ซักซ้อมนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
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งบด้าเนินงาน รวม 729,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 354,000 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายป็นคาตอบทนดังน้ี
1) คาตอบทนผู้ปฎิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน
2) งินประโยชน์ตอบทนอื่นสําหรับพนักงานทศบาลละ
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ตามมติ กทจ.ชียงราย ละระบียบ
กฎหมายท่ีกี่ยวข้อง ละคาตอบทน ผู้ปฏิบัติงานให้กทศบาล
ตําบลมไร ชน คณะกรรมการสอบคัดลือกหรือคณะกรรมการ
ประมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการตางๆ  ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ  ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดงินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะ
ป็นงินรางวัลประจําปีกพนักงานสวนท้องถ่ินให้ป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557หนังสือกรมสงสริม
การปกครองสวนท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2850 ลงวัน
ท่ี 12 กัยายน 2561รื่องหลักกณฑ์การบิกจายตาตอบทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)   

คาชาบ้าน จํานวน 246,000 บาท

พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิให้กพนักงาน
ทศบาล สังกัดกองคลัง ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ละท่ีก้ไขพิ่ม
ติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)
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งินชวยหลือการศึกษาบุตร

งินชวยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

 พื่อจายป็นงินคาชวยหลือการศึกษาบุตรให้กพนักงาน
ทศบาล สังกัดกองคลัง  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยงินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2563 ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหาร
งานคลัง(00113)

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 50,000 บาท

คาจ้างหมาบริการ พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอยางหน่ึงอยางใด ซึ่งมิใชป็นการประกอบ ดัดปลง ตอติม
ครุภัณฑ์หรือ สิ่งกอสร้างอยางใดละอยูในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ชน คาจ้างหมาสูบนํ้า คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้
สดงบบ คาซอมซมทรัพย์สิน คาถายอกสาร คาย็บหนังสือ
ข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาละผยพรประชาสัมพันธ์ (รายการกี่ยวกับ
การจ้างหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ละผยพรขาวทางวิทยุ
กระจายสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสั่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมนียมตาง ๆ คาบี้ย
ประกัน คาจ้างหมาบริการบุคคลภายนอก ตลอดจนการ จ้าง
หมาบริการอื่นๆท่ีจําป็น ฯลฯ ตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท
 2562 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 ก.ค.2563  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง คาใช้จายอื่นๆ ใน
การดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
ทศบาลละพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมละการข้ารับการฝึก
อบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ละระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 ละท่ีก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับ 4) พ.ศ
. 2561 ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายป็นคาลงทะบียน ละคาใช้จายอื่นๆ ในการข้ารวม
ประชุม หรือข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานทศบาลละ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้า
หน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)
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คาใช้จายในโครงการจัดทําละปรับปรุงข้อมูลผนท่ีภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการพิ่มประสิทธิภาพละการจัดก็บราย
ได้  โดยการจัดทําละปรับปรุงผนท่ีภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน โดยป็นคาจัดทําละ ปรับปรุงผนท่ีภาษี ละจายป็น
คาจ้างหมาบริการชางลูกมือผนท่ีภาษี  ตลอดจนคาใช้จายอื่นท่ี
กี่ยวข้องในโครงการจัดทําละปรับปรุงผนท่ีภาษี  ละทะบียน
ทรัพย์สิน  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินลิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยผนท่ีภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  พ.ศ
. 2550 ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดํานินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 ระบียบกระรทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว
 0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว4522 ลงวัน
ท่ี 11 สิงหาคม 2558  หนังสือท่ี 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
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คาใช้จายในโครงการสริมสร้างความรู้ความข้าใจกประชาชนกี่ยว
กับการชําระภาษีละการจัดก็บภาษีคลื่อนท่ี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในโครงการสริมสร้างความรู้ความข้าใจก
ประชาชนกี่ยวกับการชําระภาษี การสร้างรงจูงใจในการชําระ
ภาษี  พื่อพิ่มประสิทธิภาพการจัดก็บรายได้  โดยป็นคาจัดทํา
อกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จายอื่นๆ ท่ีจําป็นตาม
โครงการฯ  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยผนท่ีภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  พ.ศ
. 2550 ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดํานินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว
 0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาไทย ท่ี มท
 0808.3/ว 4522 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)  

คาบํารุงรักษาละซอมซม จํานวน 15,000 บาท

พื่อจายป็นคาซอมซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน พื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ชน คาซอมซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
หรืออิล็กทรอนิกส์ ชน ระบบโปรกรมคอมพิวตอร์ ครื่อง
คอมพิวตอร์ จอคอมพิวตอร์ ครื่องสํารองไฟฟ้าฯลฯ การซอม
ซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน ชน ครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ ก้าอี้ พัดลมฯลฯซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้ง
ใหญ ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท  2562 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้อง
ถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 ปรากฏใน
ผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ได้ก 
กระดาษ  ปากกา ดินสอ ยางลบ ครื่องคิดลขขนาดล็ก ครื่อง
จาะกระดาษขนาดล็ก ท่ีย็บกระดาษขนาดล็ก ไม้บรรทรัด
หล็ก ทปกาว ลวดย็บกระดาษ ซองอกสาร ฯลฯป็นต้น ปรากฏ
ในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564

วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ ได้ก ฟิวส์ ทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค์ลอย
พร้อมครื่องสงสัญญาณ ละวัสดุอุปกรณ์ประกอบละ
อะไหล ฯลฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายป็นคาสิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ กี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว ชน ผงซักฟอก สบู  นํ้ายาดับกลิ่น ปรง ไม้
กวาด มีด ถัง ก้วนํ้า หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564
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วัสดุโฆษณาละผยพร จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายป็นคาวัสดุโฆษณาละผยพร ประชาสัมพันธ์ ชน ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งขียนภาพ ลนส์ซูม กระป๋าใสกล้องถายรูป ป้าย
ประชาสัมพันธ์  กระดาษขียนโปสตอร์ สี พูกัน มมโมรี่การ์ด
  รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย อกสารผยพรผล
การดํานินงาน ฯลฯ ป็นต้น 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวตอร์ จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ชน ผนจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) ทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือถบ
พิมพ์สําหรับครื่องพิมพ์คอมพิวตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับครื่อง
พิมพ์บบลซอร์ กระดาษตอน่ือง สายคบิล  ละวัสดุอุปรณ์
ประกอบละอะไหล ฯลฯ  
- ป็นไปตาม ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

พื่อจายป็นคาธรมนียม  คาใช้บริการไปรษณีย์  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร  คาชาตู้ไปรษณีย์ของทศบาลตําบลมไร     
-  ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 ปรากฎในผนงานบริหาร
งานท่ัวไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)     
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งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อก้าอี้บุนวม ขาหล็กชุบโครมียม มีล้อ
ลื่อน มีโช้คปรับความสูง จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทศบาล กําหนดราคาตามราคา
ท้องตลาดน่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
- ป็นไปตาม ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน  1
  ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทศบาล กําหนด
ราคาตามราคาท้องตลาดน่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
- ป็นไปตาม ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏในผน
งานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครื่องพิมพ์ จํานวน 12,500 บาท

"1) พื่อป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต จํานวน 1 ครื่อง 
จํานวน 5,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี
-ป็นครื่องพิมพ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งท้ังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
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-มีความละอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)

-มีชองชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 ผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal 
ละ Custom

   

2) พื่อป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพ์ Multifunction บบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้
ผลิต จํานวน 1 ครื่อง จํานวน 7,500  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี   
- ป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถป็น Printer, Copier 
ละ Scaner ภายในครื่องดียวกัน
- ป็นครื่องพิมพ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต      
- มีความละอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1}200 dpi    
- มีความร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที    
- มีความร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15

 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)    

- สามารถสกนอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้      
- มีความละอียดในการสกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600

หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)    
- สามารถถายสํานาอกสารได้ท้ังสีละขาวดํา
- สามารถทําสํานาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สํานา    
- สามารถยอละขยายได้ 25 ถึง 400 ปอร์ซ็นต์     
- มีชองตอ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง  
- มีชองชื่อมตอระบบครือขาย (Network interface) 
บบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1  ชอ
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งบ หรือ สามารถใช้งานผาน ครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802

.11b, g, n) ได้    
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 ผน     
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal ละสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษองได้
- ป็นไปตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ละระบบคอมพิวตอร์ ปี 2564 ข้อ 50  ฉบับดือน ธ.ค
. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธ.ค.2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2552

 รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ละรถยนต์
ของ อปท.  ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110

) งานบริหารคลัง (00113)ผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110

) งานบริหารคลัง (00113)

"      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 446,870 บาท
งบบุคลากร รวม 426,870 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 426,870 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 426,870 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้ก  พนักงาน
ทศบาลตําหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งต วันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 "
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
ก.อบต. ท่ี 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัว
ไป(00111)

           

งบด้าเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
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พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง คาใช้จายอื่นๆ ใน
การดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
ทศบาล ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
. 2557 ละระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 ละท่ีก้ไข
พิ่มติมถึง (ฉบับ 4) พ.ศ. 2561 "           

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาลงทะบียน ละคาใช้จายอื่นๆ ในการข้ารวม
ประชุม หรือข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทศบาล ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
. 2557"     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,560,200 บาท

งบบุคลากร รวม 941,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 941,700 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 514,620 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล  สังกัดสํานักปลัด งานป้องกันละบรรทาสาธารณ
ภัย ตําหนงจ้าพนักงานป้องกันละบรรทาสาธารณ
ภัย จํานวน 2 อัตรา ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  - 30

 กันยายน 2566

- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ละ ก.อบต.  ท่ี 0809.2

/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"
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งินพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 4,080 บาท

"พื่อจายป็นคางินพิ่มพิศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้ก จ้า
พนักงานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย  จํานวน 1 คน 
ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566   
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้าง 
สังกัดสํานักปลัด ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566 ได้ก พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตําหนง คนงานท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ละ ก.อบต. ท่ี 0809.2

/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"

งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

"พื่อจายป็นงินพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัด ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30

 กันยายน 2566 ให้ก พนักงานจ้างท่ัวไป ตําหนง คนงานท่ัว
ไป จํานวน 5 อัตรา
-ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล รื่องกําหนด
มาตรฐานท่ัวไปกี่ยวกับหลักกณฑ์การให้พนักงาน
ทศบาล ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างของทศบาล ได้รับงินพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558   
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"
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งบด้าเนินงาน รวม 563,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นคาตอบทน งินทําขวัญฝ่าอันตราย
ป็นครั้งคราว คาตอบทน อปพร. ฯลฯ
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

-ป็นไปตามหลักกณฑ์ละวิธีการขอรับงินทําขวัญละการ
พิจารณางินทําขวัญข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถ่ินละ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2550

ปรากฏในผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111)"

คาชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

"พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิ
ให้กพนักงานทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตําหนง จ้าพนักงาน
ป้องกันละบรรทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ละก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) "
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ค่าใช้สอย รวม 351,500 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 351,500 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการ ชวยหลืองานป้องกันละ
บรรทาสาธารณภัยละงานชวยหลือละให้บริการผู้ป่วยฉุกฉิน
จากอุบัติหตุละหตุฉุกฉิน วรรักษาการณ์รับสงวิทยุ งานรักษา
ความปลอดภัย งานทําความสะอาด
งานดูลต้นไม้ สนามหญ้าละสวนหยอม งานพาหนะ งานผลิต
ละพิมพ์อกสารงานบันทึกข้อมูล งานซอมบํารุงยานพาหนะ ป็น
ต้น
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุครื่องตงกาย จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อครื่องตงกาย ได้ก ครื่องบบชุดปฏิบัติ
การสําหรับจ้าหน้าท่ีละผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย ดังน้ีสื้อสะท้อนสง  สื้อชูชีพ  ชุดดับพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ ฯลฯ
-ป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันละบรรทาสาธารณภัยพ.ศ
.2550

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคา
วัสดุครื่องตงกายของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2560"  
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"
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วัสดุครื่องดับพลิง จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุครื่องดับพลิง ได้ก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นปลือง  วัสดุประกอบ ละอะไหล
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562"

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)"

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้ล็อกกอร์ 3 บาน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อตู้ล็อกกอร์หล็ก 3 ประตู จํานวน 2 หลังๆ
ละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ประตู 3 บานปิด
- ภายในมีท่ีขวน พร้อมชั้นวางของ
- โครงหล็กหนา 0.7 มม. 
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
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ครุภัณฑ์การกษตร

คาจัดซื้อลื่อยโซยนต์ จํานวน 35,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อคาจัดซื้อลื่อยโซยนต์
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 72 CC
-ประสิทธิภาพครื่องยนต์ไมน้อยกวา 3800 W หรือ ไมน้อยกวา 5
 รงม้า
-ครื่องยนต์บนซิน
-ขนาดโซไมน้อยกวา 3/8” 
-ผนบังคับบาร์โซไมน้อยกวา 20”
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"สําหรับจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง คาลง
ทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานทศบาล ตําหนงจ้าพนักงานป้องกันละ
บรรทาสาธารณภัย ละผู้ปฏิบัติงานอันป็นประโยชน์ก
ทศบาล 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ก้ไขพิ่มติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

"สําหรบจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการข้ารวมการ
ประชุมสัมมนาการข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของพนักงาน
ทศบาล ตําหนงจ้าพนักงานป้องกันละบรรทาสาธารณ
ภัย ละผู้ปฏิบัติงานอันป็นประโยชน์กทศบาล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ละอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ ละกิจกรรมวัน อปพร.

จํานวน 80,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการจัดอบรมให้ความรู้ละ
อบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ฯ ละ
กิจกรรม วัน อปพร.โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะคาของท่ีระลึก ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยว
ข้องในโครงการ คาใช้จายในกิจกรรมวัน อปพร. กิจกรรมอาสา
จราจรพื่อชุมชน
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการฝึกอบรมละให้ความรู้กประชาชนด้านการป้องกันละ
บรรทาสาธารณภัย ละภัยธรรมชาติ

จํานวน 30,000 บาท

1.พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการฝึกอบรมละทบทวน
ให้ความรู้กประชาชนด้านการป้องกันละระงับอัคคีภัย ไฟป่า
ละหมอกควันโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ คาของท่ี
ระลึก ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ 
2.พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการฝึกอบรมละทบทวน
ให้ความรู้กประชาชนด้านการป้องกันอุทกภัยผนดินไหว ละ
ดินโคลนถลมโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ 
คาพาหนะคาของท่ีระลึก ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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งานจราจร รวม 73,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 73,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยในการจราจร จํานวน 15,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในโครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยในการ
จราจร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คา
พาหนะ คาของท่ีระลึก คารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จาย
อื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการป้องกันละลดอุบัติหตุทางถนนชวงทศกาล จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการป้องกันละลดอุบัติหตุ
ทางถนนชวงทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอุปกรณ์ คา
ครื่องดื่ม คาตอบทนสมาชิก อปพร. คาตอบทนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของจ้าหน้าท่ี ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ฯ
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.4/ว 1634 ลงวันท่ี 5 มษายน 2562

ปรากฏในผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(00121) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จํานวน 18,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะละขนสง 
ได้ก วัสดุคงทนวัสดุสิ้นปลือง ละวัสดุประกอบ
ละอะไหล ชน กระจกโค้งมนสัญญาณไฟกระพริบ ผงกั้น
หล็ก  กรวยยางจราจร ฯลฯ
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,988,580 บาท

งบบุคลากร รวม 6,654,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 6,654,080 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 5,139,580 บาท

1.พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้ก พนักงาน
ทศบาลในกองการศึกษา   ตําหนง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,นักวิชาการศึกษา,จ้า
พนักงานการงินละบัญชี ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566

2.พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ครูทศบาล ศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลม
ไร จํานวน 11 อัตรา  ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566        
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)               
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งินประจําตําหนง จํานวน 60,000 บาท

"พื่อจายป็นงินพิ่มประจําตําหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา , หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตั้งตวันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566   ปรากฏในผนงานการ
ศึกษา (00210)        
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการศึกษา (00211)        

งินวิทยฐานะ จํานวน 336,000 บาท

"พื่อจายป็นงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําหนงครู คศ.2
 จํานวน  10 ราย  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 977,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนให้กพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ดังน้ี        
1) คาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําหนง ผู้
ชวยจ้าหน้าท่ีธุรการ จํานวน 1 อัตรา ละตําหนง ผู้ชวยจ้า
พนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

 กันยายน 2566 จํานวน 326,000.- บาท  ปรากฏในผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)        
2) คาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําหนง ผู้
ดูลด็ก จํานวน 5 อัตรา        
ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

  จํานวน 651,000.- บาท     
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
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งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 141,500 บาท

1) งินพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําหนง ผู้ชวยจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  จํานวน 21,500

.- บาท           
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
2) พื่อจายป็นงินพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําหนง ผู้ดูลด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งตวันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ป็นงิน 120,000

.- บาท          
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

งบด้าเนินงาน รวม 1,007,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,800 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นงินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษ สําหรับ
พนักงานทศบาลละพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ตาม
มติ ก.ท.จ.ชียงรายละระบียบกฎหมายท่ีกี่ยวข้อง 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวา       
ด้วยการกําหนดงินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมี
ลักษณะป็นงินรางวัลประจําปี กพนักงานสวนท้องถ่ินให้ป็น
รายจายอื่นของ อปท. พ.ศ.2557 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210)        
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการศึกษา (00211)"
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คาชาบ้าน จํานวน 174,000 บาท

"พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิให้กพนักงานทศบาล
ในกองการศึกษา 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 3) พ
.ศ.2559   
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา "       

งินชวยหลือการศึกษาบุตร

งินชวยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 23,800 บาท

"พื่อจายป็นสวัสดิการคาลารียนบุตรตามสิทธิให้กพนักงาน
ทศบาลละพนักงานครูทศบาลในกองการศึกษา ดังน้ี       
1) พื่อจายป็นสวัสดิการคาลารียนบุตรตามสิทธิให้กพนักงาน
ทศบาล จํานวน 12,600 บาท 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินสวัสดิการกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ละท่ีก้ไขพิ่ม
ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522

  ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  รื่อง ประภทละอัตรางินบํารุงการ
ศึกษาละคาลารียน 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       
2) พื่อจายป็นสวัสดิการคาลารียนบุตรตามสิทธิให้กพนักงาน
ครูทศบาล จํานวน 11,200 บาท 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินสวัสดิการกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ละท่ีก้ไขพิ่ม
ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 ละหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522  ลงวันท่ี 9        
สิงหาคม 2559   รื่อง ประภทละอัตรางินบํารุงการศึกษาละ
คาลารียน   
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) "       
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการ ได้ก คาจ้างหมาบริการ ถาย
อกสาร พิมพ์รูปภาพสีหรือขาวดํา ป็นต้น  คาโฆษณาละผย
พร ได้ก คาจ้างหมาบริการจัดทําวารสารหรือสิ่งพิมพ์ประชา
สัมพันธ์ตางๆ ป็นต้น คาย็บหนังสือหรือข้าปกหนังสือ,คาซัก
ฟอก,คาตักสิ่งปฏิกูล,คาติดตั้งประปา,คาจ้างหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาด็กล็ก ฯลฯ 
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว4044

  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  รื่อง หลักกณฑ์การจ้างอกชน
ละบิกจายคาจ้างหมาบริการของ อปท.       
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "       

รายจายกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคารับรองของกองการศึกษา ในการต้อนรับสวนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ -ป็นไปตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท
. 2562 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
0766 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563   ปรากฏในผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)"        
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง คาลง
ทะบียน คาใช้จายอื่นๆ ในการดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานทศบาล พนักงานครูทศบาล ละพนักงาน
จ้างในกองการศึกษา 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ละท่ีก้ไข
พิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)"        

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่นๆ ในการข้ารวมการ
ประชุม สัมมนา การข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ของพนักงาน
ทศบาล พนักงานครูทศบาล ละพนักงานจ้างในกองการศึกษา 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557   
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "        
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาพื่อ
พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาท่ีพัก คา
อาหาร ครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก ละคาใช้จายท่ีจําป็นอื่นๆ ใน
การฝึกอบรมพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557   
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "      

คาบํารุงรักษาละซอมซม จํานวน 20,000 บาท

"พื่อจายป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมซมครุภัณฑ์ บํารุงรักษาหรือ
ซอมซมทรัพย์สินอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาด็กล็กหรือในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษา ยกป็นการบํารุงรักษาละซอม
ซม ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ ของ  กองการ
ศึกษา ซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้งใหญภายในวงงินไมกิน 10,000

 บาท การบํารุงรักษาละซอมซมทรัพย์สินภายใน
อาคาร ชน ซอมประปา ซอมระบบไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาด็ก
ล็ก จํานวน 5 หง ซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้งใหญภายในวงงิน
ไมกิน 10,000 บาท       
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562 ละหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว4044  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

  รื่อง หลักกณฑ์การจ้างอกชนละบิกจายคาจ้างหมาบริการ
ของ อปท. 
ปรากฏในผนงานการศึกษา"       
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละ
อะไหล ชน  กระดาษ ฟ้ม ปากกา ดินสอ นํ้าดื่มสําหรับด็กใน
ศูนย์พัฒนาด็กล็ก ฯลฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562

ปรากฏในผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "       

วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าละวิทยุ ได้ก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล ชน  ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางก็บสายไฟ ละชิ้นสวน
วิทยุ สําหรับใช้ในศูนย์อินตอร์น็ตชุมชนตําบลมไร ละศูนย์
พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร ป็นต้น 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย       
การบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. 2562  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210)       
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการศึกษา (00211)"        

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล ชน ชักโครก ก๊อกนํ้า ปูน
ซีมนต์ หิน ดิน ทราย ทอระบายนํ้า สี กระบื้อง ตะปู ไม้
ตางๆ สําหรับดํานินการกอสร้างหรือ ซอมซมสิ่ง กอสร้าง
ตางๆ ในศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "      
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการพทย์ จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวชภัณฑ์ยา สําหรับด็กนักรียน ในศูนย์
พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร ชน ยาสามัญประจํา
บ้าน อลกอฮอล์ ยาล้างผล สําลี ผ้าพันผล ถุงมือ ละ
วชภัณฑ์อื่นท่ีจําป็น
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) "       

วัสดุการกษตร จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุการกษตรสําหรับใช้ในการดํานินงาน
ในศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร พื่อใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งวดล้อม ชน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ พันธุ์
หญ้า  กระถาง อุปกรณ์จัดสวน สปริงกอร์ ปุ๋ย  ป็นต้น 

วัสดุโฆษณาละผยพร จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาอุปกรณ์ ท่ีใช้กับกล้องดิจิตอล ขาตั้งสําหรับสดง
ภาพ ผลงาน ผนป้ายไวนิล ฯลฯ  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562     
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

วัสดุคอมพิวตอร์ จํานวน 60,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ ชน ผน
ดิสก์ โปรกรม หมึกพิมพ์ละอื่นๆ ท่ีต้องใช้งานกี่ยวกับ
คอมพิวตอร์  สําหรับใช้ปฏิบัติงาน 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงาน ของ อปท. 2562  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาด็กล็กของ
ทศบาลตําบลมไร 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้บริการนํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาด็กล็กของ
ทศบาลตําบลมไร  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คาบริการสื่อสารละโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

"พื่อจายป็นคาชาพื้นท่ีบริการครือขายอินตอร์น็ต คาโทรศัพท์
ติดตอครือขายอินตอร์น็ต คาบริการอินตอร์น็ตสําหรับศูนย์
พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร ละศูนย์การรียนรู้
ชุมชน ในขตตําบลมไร         
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       
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งบลงทุน รวม 326,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 326,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อก้าอี้บุนวม ขาหล็กชุบโครมียม มีล้อ
ลื่อน มีโช๊คปรับความสูง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานทศบาล จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท 
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561        
ละตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ท่ี 22 มิถุนายน 2552  รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ละรถยนต์ของ อปท.  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 18,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหล็ก ขนาด 5 ฟุต สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานทศบาล จํานวน 2 ตัวๆ ละ 9,000

 บาท (กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1536

 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ละตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552

  รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ละรถยนต์
ของ อปท.  ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัว
ไปกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน 253,500 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ให้กับศูนย์
พัฒนาด็กล็ก  จํานวน 5 ชุดๆละ 50,700 บาท  โดย 1
 ชุด ประกอบด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดครือขาย บบมุมมองคงท่ีสําหรับติด
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ตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 5,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
 - ใช้ทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการสดงภาพในกรณีท่ีมี
คาความข้มของสง 0 LUX ได้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 น้ิว
 - สามารถตรวจจับความคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถสดงรายละอียดของภาพท่ีมีความตกตางของสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dunamic  
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปสดงได้อยางน้อย 2
 หลง
 - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 ป็นอยางน้อย
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้ป็นอยาง
น้อย
 - มีชองชื่อมตอระบบครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100 Base-T หรือดีกวา ละ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์พิ่มติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66

 - สามารถทํางานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 องศาซลซียส ถึง 50 องศา
ซลซียส ป็นอยางน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP 
หรือ SNTP" , RTSP ได้ป็นอยางน้อย
อุปกรณ์บันทึกภาพผานครือขาย (Network Video Recorder) 
บบ 8 ชอง  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -ป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยฉพาะ
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 -สามารถบันทึกละบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4

 หรือ H.264 หรือดีกวา
 -ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 -มีชองชื่อมตอระบบครื่อขาย (Network  Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 -สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af sinv IEEE 802.3

at (Power over Ethernet) ในชองดียวกันได้ จํานวนไมน้อย
กวา ๘ ชอง
 -สามารถบันทึกภาพละสงภาพพื่อสดงผลท่ีความละอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
 -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP ได้
ป็นอยางน้อย
 -มีหนวยจัดก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
ฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB
 -มีชองชื่อมตอ (Interface) บบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
 -สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ละ IPv6 ได้
 -ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API)ท่ีมีลิขสิทธ์ถูก
ต้อง
 -สามารถสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผานระบบ
ครือขายได้
 -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ท่ีมีคุณภาพ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ชอง ราคา 8,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model
 -มี Switching Capacity ไมน้อยกวา 16 Gbps
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 -รองรับ Mac Address ได้ไมน้อยกวา 8,000 Mac Address
 -มีชองชื่อมตอระบบครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา ละสามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
 -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานโปรกรม Web Browser ได้
 -มีสัญญาณไฟสดงสถานะของการทํางานชองชื่อมตอระบบ
ครือขายทุกชอง
ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
 -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
อุปกรณ์ประกอบการชื่อมตอละอุปกรณ์อื่น จํานวน 6,500 บาท
กณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 11

 มิถุนายน 2564

ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

คาจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 44,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล บบท่ี 1 (จอสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19

 น้ิว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 2 ครื่อง       
คุณลักษณะพื้นฐาน       
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 กน
หลัก (6 core) โดยมีความร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz ละมีทคโนโลยีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย       
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB       
-มีหนวยประมวลผลพื่อสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี        
1) ป็นผงวงจรพื่อสดงภาพยกจากผงวงจรหลักท่ีมีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ       
2) มีหนวยประมวลผลพื่อสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง บบ Graphics Processing  Unit ท่ีสามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ       
3) มีหนวยประมวลผลพื่อสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการสดงภาพ ขนาดไม น้อย
กวา 2 GB       
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB        
 -มีหนวยจัดก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย       
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย       -มีชองชื่อมตอ
ระบบครือขาย (Network Interface) 
บบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง       
-มีชองชื่อมตอ ( Interface) บบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง       
-มีป้นพิมพ์ละมาส์       
-มีจอสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย       
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0210.5/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ละกณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ละคุณลักษณะคอมพิวตอร์ ฉบับดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564       
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

คาจัดซื้อครื่องพิมพ์ลซอร์ จํานวน 5,200 บาท
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"พื่อป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพ์ลซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18

 หน้า/นาที) ให้กับ กองการศึกษา จํานวน 2 ครื่องๆละ  2,600

 บาท รวมป็นจํานวนงิน 5,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600?600 dpi
- มีความร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 ผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal ละสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษองได้
กณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ละ
ระบบคอมพิวตอร์ ฉบับดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ท่ี 30 ธันวาคม 2564

ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,729,900 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 2,755,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,400,700 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขงขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัด
ทศบาลตําบลมไร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการขงขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีปิด  พิธีปิด การขง
ขัน คาจัดสถานท่ีพร้อมครื่องสียงละอุปกรณ์ไฟฟ้า คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบทนคณะกรรมการตัดสิน ของรางวัล คา
อาหาร อาหารวาง ละครื่องดื่ม สําหรับผู้ข้ารวม       
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย       
การบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการขงขันกีฬาละ
การสงนักกีฬาข้ารวมการขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียน ละประถมศึกษา (00212) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-

2570)  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการรียน
การสอน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 314,500 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อสื่อการรียนการสอน วัสดุการศึกษา ละ
ครื่องลนพัฒนาการด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาล
ตําบลมไร จํานวน 5 ศูนย์ ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1    จํานวน 55 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอปี ป็นงิน  93,500 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอปี ป็นงิน   25,500 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6      จํานวน 60 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอปี ป็นงิน  102,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6       จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอปี ป็นงิน    68,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7       จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอปี ป็นงิน    25,500 บาท       
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2

/ว2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562   
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ละ       
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาด็กล็ก) จัดสรรสําหรับด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 124,300 บาท

คาหนังสือรียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      6,000 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      2,000 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      8,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6       จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      4,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7       จํานวน  10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี  ป็นงิน     2,000 บาท       
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คาอุปกรณ์การรียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      6,000 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      2,000 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      8,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6       จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี ป็นงิน      4,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7       จํานวน  10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอปี  ป็นงิน     2,000 บาท       
คาครื่องบบนักรียน   จํานวน 5 ศูนย์ ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี ป็นงิน      9,000  บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี ป็นงิน      3,000  บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี ป็นงิน     12,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6       จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี ป็นงิน       6,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7       จํานวน  10 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอปี ป็นงิน       3,000 บาท       
คากิจกรรมพัฒนาผู้รียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอปี ป็นงิน  12,900 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอปี ป็นงิน   4,300 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอปี ป็น

วันท่ีพิมพ์ : 7/9/2565  17:11:57 หน้า : 77/140



งิน  17,200 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6       จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอปี ป็นงิน    8,600 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7       จํานวน  10 คน ๆ
 ละ  430 บาทตอปี ป็นงิน    4,300 บาท       
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2

/ว2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562          
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 951,900 บาท

"พื่อจายป็นงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
ด็กในศูนย์พัฒนาด็กล็ก สังกัดทศบาลตําบลมไร จํานวน 5
 ศูนย์ จํานวนด็กศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1
 จํานวน  55  คน , ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3
 จํานวน 15 คน,ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6
 จํานวน 60 คน,ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี  6 จํานวน 40

 คน ละศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7 จํานวน 15

 คน รวมจํานวน 185 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245 วัน   
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2

/ว2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยรียนละ
ประถมศึกษา(00212) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,355,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,355,200 บาท

"พื่อจายป็นคาสิ่งของ ครื่องใช้ตางๆกี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว ชน นํ้ายาช็ดกระจก ไม้กวาด ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาด็ก
ล็ก 5 หง (ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว,ศูนย์พัฒนาด็กล็ก
บ้านป่าสักขวาง,ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร,ศูนย์พัฒนาด็ก
ล็กห้วยไรบน ละศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง) ละป็นคาจัด
ซื้อนํ้าดื่มสําหรับด็กในศูนย์พัฒนาด็กล็ก ในสังกัด ทต.ม
ไร จํานวน 5 หง ป็นงิน 100,000 บาท  
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยรียนละ
ประถมศึกษา (00212)         
"พื่อจายป็นคาจัดซื้ออาหารสริม (นม) สําหรับด็กในศูนย์พัฒนา
ด็กล็ก  สังกัดทศบาลตําบลมไร จํานวน 5 ศูนย์ ละโรงรียน
ในขตพื้นท่ีทศบาลตําบลมไร ดังน้ี       
1)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ี 1  จํานวน 55 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน 105,391  บาท       
2)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านป่าสักขวาง หมูท่ี 3 จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน 28,743  บาท       
3)ศูนย์พัฒนาด็กล็กบ้านห้วยไร หมูท่ี 6  จํานวน 60 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน  114,972  บาท       
4)ศูนย์พัฒนาด็กล็กห้วยไรบน หมูท่ี 6   จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน   76,648  บาท       
5)ศูนย์พัฒนาด็กล็กวัดสันกอง หมูท่ี 7   จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน  28,743  บาท          
6)โรงรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย (สังกัด สพฐ.) จํานวน 170 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน 325,754 บาท       
7)โรงรียนบ้านสันกอง (สังกัด สพฐ.) จํานวน 300 คน ๆ ละ 7.37

 บาท จํานวน 260 วัน ป็นงิน 574,860 บาท  
รวมท้ังสิ้น 1,255,200 บาท      
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยรียนละ
ประถมศึกษา (00212) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
งินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 714,000 บาท

"พื่อป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักรียนชั้นด็กล็ก ด็กอนุบาล
ละด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอน
ชัย (สพฐ.) จํานวน 170 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน  จํานวน 200

 วัน   โดยงบประมาณรัฐจัดสรรร้อยละ 100

 ป็น  จํานวน 714,000 บาท 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 รื่อง ระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
.2559 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยรียนละ
ประถมศึกษา (00212) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) 

อุดหนุนโรงรียนบ้านสันกอง จํานวน 1,260,000 บาท

"พื่อป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักรียนชั้นด็กล็ก ด็กอนุบาล
ละด็กประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จํานวน 300 คนๆละ 21

 บาท จํานวน 200 วัน  โดยงบประมาณรัฐจัดสรรร้อยละ 100

 ป็นจํานวน 1,260,000 บาท 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  รื่อง ระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
.2559   ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนละประถมศึกษา (00212) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-

2570)         
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งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ รวม 164,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 164,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 164,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งละสนับสนุนศูนย์การรียนรู้ชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการจัดตั้งศูนย์การรียนรู้ชุมชน โดยป็นคา
ใช้จายในการจัดสถานท่ีรูปบบนิทรรศการในระยะรก ละป็น
คาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ชน ชุดโต๊ะม้าหิน
ออน หนังสือ ชั้นวางอกสารหรือหนังสือ ข้อมูลอกสารความ
รู้ ตางๆ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ป็นงิน 50,000

 บาท ป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดผนละข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้กองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

 มาตรา 16 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (00214) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน       
(2566-2570) 

โครงการพิ่มประสิทธิภาพการดํานินงานศูนย์อินตอร์น็ตชุมชน
ตําบลมไร

จํานวน 114,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการจ้างจ้าหน้าท่ีดูลศูนย์อินทอร์น็ต
ชุมชน (USONET)  ป็นต้น  
- ป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044  ลงวัน
ท่ี 10 กรกฎาคม 2563  รื่อง หลักกณฑ์การจ้างอกชนละบิก
จายคาจ้างหมาบริการ  ของ อปท. 
ปรากฏในผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ(00214) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 369,960 บาท

งบบุคลากร รวม 209,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 209,960 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 48,000 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือน
ให้กพนักงานทศบาล ตําหนงจ้าพนักงานสาธารณสุข ละนัก
วิชาการสุขาภิบาล ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30

  กันยายน 2566

- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ละ ก.อบต.  ท่ี 0809.2

/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) "

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,960 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนสําหรับพนักงานจ้าง 
สังกัด สํานักปลัด ตําหนงผู้ชวยจ้าพนักงานสาธารณสุข ละ
พนักงานจ้างท่ัวไปจํานวน 2 อัตรา  ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 -
 30 กันยายน 2566

- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ละ ก.อบต.  ท่ี 0809.2

/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    
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งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

"พื่อจายป็นงินพิ่มคาครองชีพชั่วคราวละงินพิ่มคาตอบทน
สําหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะป็นการสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ ให้กพนักงานจ้าง ตําหนงผู้ชวยจ้าพนักงานสาธารณ
สุข ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30  กันยายน 2566

 - ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาล รื่อง
กําหนดมาตรฐานท่ัวไปกี่ยวกับหลักกณฑ์การให้พนักงาน
ทศบาล ลูกจ้าง ละพนักงานจ้างของทศบาล ได้รับงินพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  
 -ประกาศ ก.ท. รื่อง มาตรฐานท่ัวไปกี่ยวกับงินพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะป็นการสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ
.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ท่ี มท 08093/ว2061

 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564

- ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้งินประโยชน์
ตอบทนอื่นป็นรายจายท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินอาจจาย
ได้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
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งบด้าเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 40,000 บาท

"พื่อจายป็นงินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษ สําหรับ
พนักงานทศบาลละพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัด งาน
สาธารณสุข ละคาตอบอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ตามมติ ก.ท
.จังหวัดละระบียบกฎหมายท่ีกี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดงิน
ประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะป็นงินรางวัล
ประจําปีกพนักงานสวนท้องถ่ินให้ป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินละการบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 2318

 ลว.21 ม.ย.2564 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)         

คาชาบ้าน จํานวน 6,000 บาท

"พื่อจายคาชาบ้านตามสิทธิให้ก จ้าพนักงานสาธารณสุข ละ
นักวิชาการสุขาภิบาล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ละท่ีก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 4) พ
.ศ.2562  
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
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ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ จํานวน 114,000 บาท

พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการชวยหลืองานสาธารณสุข งานผลิต
ละพิมพ์อกสารงานบันทึกข้อมูล คาถายอกสาร คาจัดทํารูป
ลม คาจ้างพิมพ์รูปสี  หรือขาวดํา ละการจ้างหมาบริการอื่น ๆ
 ท่ีจําป็น คาย็บหนังสือพร้อมคาจัดทํารูปลม  คาโฆษณาละ
ผยพร  สิ่งพิมพ์ตาง ๆ 
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลง
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2563

-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4048 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
สาธารณสุข(00221) " 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 546,550 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 208,950 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ละข้ึนทะบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 9,400 บาท

"พื่อจายป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ละการข้ึนทะบียน
จํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ
พื่อจายป็นคาตอบทนให้กอาสาสมัครในการสํารวจจํานวน
สัตว์ ละข้ึนทะบียนจํานวนสุนัขละมวในการดํานินการ
ป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของสมด็จพระจ้าน้องนางธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560  
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว1042 ลงวันท่ี 10 มษายน 2561

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว1175ลงวันท่ี 25 มษายน 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
- ป็นไมตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0819.3/ว1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท0819.3/ว1795ลงวันท่ี 7พฤษภาคม 2562  
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 10,000 บาท

"พื่อจายป็นคาพาหนะ คาชาท่ีพัก คาบี้ยลี้ยง ละคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้ปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข  ละผู้ปฏิบัติงานอันป็นประโยชน์ก
ทศบาล
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 ละท่ีก้ไข
พิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.25566

จํานวน 10,000 บาท

"สําหรับจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการข้ารวมการ
ประชุมสัมมนา การข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข  ละผู้ปฏิบัติงานอันป็นประโยชน์กทศบาล
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557                       
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)  

โครงการป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 49,550 บาท
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"พื่อป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันละควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมด็จพระจ้าน้องนางธอ จ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  คาพาหนะ คาของท่ี
ระลึก คาป้าย คาฝึกอบรม วชภัณฑ์ละวัสดุละจายป็นคา
สํารวจข้อมูลละทะบียนสุนัขละมว ท้ังท่ีมีจ้าของละไมมีจ้า
ของละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5

/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560  
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 มษายน 2561

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว 1175 ลงวันท่ี 25 มษายน 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0819.3/ว 1049  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
 -ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการ สาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 
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โครงการป้องกันละระงับโรคติดตอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 100,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการป้องกันละระงับโรค
ติดตอ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายในการรณรงค์การ
ควบคุมหลงพาะพันธุ์ยุงลาย คาจัดซื้อนํ้ายาคมีพนหมอก
ควัน ทราย คลือบสารทีมีฟอส คานํ้ามันชื้อพลิงผสมนํ้ายาละ
ครื่องพนหมอกควันพร้อมอุปกรณ์ตางๆ การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษ  สุนัขบ้าการผาตัดทําหมันพื่อลดจํานวนสุนัขละมวท่ีป็น
สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า  โรคติดตอท่ีกิดจากการบริโภค
อาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ โรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด - 19) พื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Food Safty) ละ
มาตรฐานอาหารอรอย (Clean Food  Good Test) ละโรค
ติดตออื่น 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายพื่อชวย
หลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2560 ละท่ีก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการละผู้สัมผัสอาหาร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
ละผู้สัมผัสอาหาร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  คาพาหนะ คาจัดทํา
ใบ ประกาศ ละบัตรประจําตัวผู้ประกอบการ 
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  ละประกาศ
สาธารณสุข รื่องหลักกณฑ์ละวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการ
ละผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการพทย์ จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวชภัณฑ์ คมีภัณฑ์ ละนํ้ายาตาง ๆ พื่อใช้
ในงานชวยหลือผู้ป่วย ฉุกฉิน ชน อลกอฮอล์ ยาล้าง
ผล สําลี ผ้าพันผล ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ปลหามคนไข้ กรวัด
ความ ดันออกซิจน หมอนประคองศีรษะพร้อมสายรัด ละ
วชภัณฑ์อื่นท่ีจําป็น 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

งบลงทุน รวม 107,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อก้าอี้บุนวม ขาหล็กชุบโครมียม มีล้อ
ลื่อน มีโช้คปรับความสูง จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทศบาล กําหนดราคาตามราคา
ท้องตลาดน่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ป็นไปตาม ระบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223) 
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คาจัดซื้อชุดโต๊ะประชาสัมพันธ์ จํานวน 23,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ชุด  
คุณลักษณะฉพาะสังขป
-ขนาดไมน้อยกวา ยาว 203 ซม. กว้าง 163 ซม. สูง 75 ซม. 
-ผน TOP ทําจากไม้ Particle board หนา 25

 มิลลิมตร คลือบมลามีน ปิดขอบด้วย PVC.หนา 1 มิลลิมตร
-ผนหน้าโต๊ะโดยรอบปิดด้วยผง Partition หุ้มด้วยผ้า
-พร้อมตู้สริมข้าง 2 ลิ้นชัก,รางคีย์บอร์ด,ท่ีวาง CPU

(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)  
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คาจัดซื้อตู้บานลื่อนกระจกสูง จํานวน 8,200 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อตู้บานลื่อนกระจกสูง  
 -  ขนาดไมน้อยกวา ยาว 120 ซม. กว้าง 45.7 ซม.  สูง 185

 ซม. 
- โครงตู้ทําจากหล็กผนชนิด SPCC หนา 0.5 มิลลิมตร พับข้ึน
รูป พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
- ภายในตู้มีผนชั้น 4 ผนสามารถปรับระดับได้ รับนํ้าหนัก
ได้ 40 กิโลกรัม/ผนชั้น
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)  

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 2 ลิ้นชัก 
-ขนาดไมน้อยกวา ยาว 150 ซม. กว้าง 80 ซม.  สูง 75

 ซม. พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
-ผน TOP ทําจากไม้ Particle board หนา 25

 มิลลิมตร คลือบมลามีน ปิดขอบด้วย PVC.หนา 1 มิลลิมตร
-ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับได้
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)  
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ครุภัณฑ์การกษตร

คาจัดซื้อครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

พื่อจัดซื้อครื่องพนหมอกควัน คุณลักษณะฉพาะสังขป
1)ปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมน้อยกวา 40 ลิตร
ตอชั่วโมง
2)ถังบรรจุนํ้ายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3)กําลังครื่องยนต์ไมน้อยกวา25 รงม้า
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม 2564 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การ
กษตร ลําดับท่ี 2.4  หน้า 43) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้ย็น จํานวน 6,400 บาท

พื่อจัดซื้อตู้ย็น คุณลักษณะฉพาะสังขป
1) ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
2) ขนาดท่ีกําหนดป็นความจุภายในข้ันต่ํา
3) ป็นรุนท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ บอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ้าย
ผลิตหงประทศไทย
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ดือนธันวาคม 2564 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ลําดับท่ี 6.1.1  หน้า 12) 
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขละงานสาธารณสุขอื่น (00223)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

พื่อจายป็นงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  
หมูท่ี 1-9 ในการดํานินโครงการตามพระราชดําริ ด้านการ
สาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5

/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  
ปรากฏในผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานสาธารณสุข ละงานสาธารณสุขอื่น (00223) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 115,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยหลือประชาชนในขตพื้นท่ีทศบาลตําบลมไร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสละผู้ยากไร้ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม ละคาใช้จายท่ีจําป็นตามโครงการ/กิจกรรมพื่อสง
สริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสละผู้ยากไร้ ป็นคาใช้จายในการ
ชวยหลือประชาชน พื่อยียวยาละฟื้นฟูหลังกิดสาธารณ
ภัย หรือชวยหลือกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายพื่อชวย
หลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ของ อปท. พ.ศ.2560 ก้ไขพิ่มติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2561

ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคม ละสังคมสงคราะห์ (00232)ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ
.2566- 2570) 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร ครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ละคาใช้จายท่ีจําป็น ตาม
โครงการ/กิจกรรมพื่อสงสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 
ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
ละสังคมสงคราะห์ (00232) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ
.2566 -2570)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสละผู้ยากไร้ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสละผู้ยากไร้ พื่อชวยหลือประชาชนในขตพื้นท่ี
ทศบาลตําบลมไรโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึก
อบรม ละคาใช้จายท่ีจําป็นตามโครงการ/กิจกรรมพื่อสงสริม
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสละผู้ยากไร้ 
 -ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 
ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
ละสังคมสงคราะห์ (00232) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566

-2570)  
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โครงการสงสริมกิจกรรมกลุมผู้ติดชื้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 10,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมกิจกรรมกลุมผู้
ติดชื้อ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม หรือจัด
กิจกรรม พื่อสงสริมละสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้ติดชื้อ ละคา
ใช้จายท่ีจําป็นตามโครงการ ฯลฯ 
-ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 
ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
ละสังคมสงคราะห์ (00232) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566

-2570)     

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
งินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสันทราย จํานวน 20,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในโครงการพิ่มประสิทธิภาพสถานท่ีกลางพื่อ
ป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ินระดับอําภอ(อําภอมจัน)
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2

/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559

ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคม
ละสังคมสงคราะห์(00232) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-

 2570)   
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งินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําภอมจัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 15,000 บาท

พื่อป็นรายจายในการสนับสนุนการดํานินงานตามโครงการสนับ
สนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําภอมจัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559     
ปรากฏในผนงานสังคมสงคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคม
ละสังคมสงคราะห์(00232) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-

 2570)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,089,250 บาท

งบบุคลากร รวม 2,684,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 2,684,250 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 1,680,810 บาท

พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล  
สังกัดกองชาง ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  -  30 กันยายน 2566

จํานวน  5  อัตรา ได้ก
1) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน
ผอ.กองชาง   จํานวน  1  อัตรา  
2) งินดือนหัวหน้าฝ่ายบบผนละกอสร้าง    
จํานวน  1  อัตรา  
3) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน 
นายชางโยธา (ปง./ชง./อาวุโส) 
จํานวน  2  อัตรา  
4) งินดือนละงินปรับปรุงงินดือน จ้าพนักงาน
ธุรการ (ปง./ชง./อาวุโส) 
จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะ
ละชุมชน(00241) 
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งินพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 12,000 บาท

พื่อจายป็นคาครองชีพชั่วคราวละงินพิ่มอื่นๆ 
พนักงานทศบาล สังกัดกองชาง ปรากฏในผน
งานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 

งินประจําตําหนง จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายป็นงินพิ่มประจําตําหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  ละ
หัวหน้าฝ่ายบบผน
ละกอสร้าง  จํานวน  12  ดือนๆ  
ละ  5,000  บาท    
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยว
กับคหะละชุมชน(00241) 

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,440 บาท

1) พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 4 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์สวนกลาง, ผู้ชวยชางโยธา,
ผู้ชวยชางไฟฟ้า, ละพนักงานขับครื่องจักรกลขนาดหนัก)  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240)

งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
2) พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างท่ัว
ไป จํานวน 4 อัตรา
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240)

งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 

งินพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

พื่อจายป็น คาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์สวนกลาง, ผู้ชวยชางโยธา,
ผู้ชวยชางไฟฟ้า, พนักงานขับครื่องจักรกลขนาดบา, พนักงาน
ขับครื่องจักรกลขนาดหนัก ละพนักงานจ้างท่ัวไป 4 อัตรา) 
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน 
(00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
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งบด้าเนินงาน รวม 2,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
คาตอบทนผู้ปฏิบัติราชการอันป็นประโยชน์กองค์กรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

จํานวน 300,000 บาท

พื่อจายป็นคางินประโยชน์ตอบทนอื่นป็นกรณีพิศษ สําหรับ
พนักงานทศบาล
ละพนักงานจ้างในกองชาง ละคาตอบทน ผู้ปฏิบัติงานให้ก
ทศบาลตําบลมไร 
ตามมติ ก.ทจ. จังหวัด ละระบียบกฎหมายท่ีกี่ยวข้อง ป็นไป
ตามระบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดงินประโยชน์ตอบทนอื่น
ป็นกรณีพิศษ
อันมีลักษณะป็นงินรางวัลประจําปีกพนักงานสวนท้องถ่ินให้
ป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 ปรากฏในผนงาน
คหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 

คาชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิให้กพนักงาน
ทศบาล สังกัดกองชาง   
ตั้งจายจากงินรายได้  ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240

) งานบริหารท่ัวไปกี่ยว
กับคหะละชุมชน(00241) ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
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งินชวยหลือการศึกษาบุตร

งินชวยหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายป็นคาชวยหลือการศึกษาบุตรให้กพนักงาน
ทศบาล สังกัดกองชาง  ปรากฏในผนงานคหะละ
ชุมชน (00240) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) ท้ังน้ีป็นไปตาม
ระบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยงินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้อง
ถ่ิน พ.ศ. 2541 ละท่ีก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ท่ี 9 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 500,000 บาท

พื่อจายป็น คาจ้างหมาคนงานท่ัวไป คาจ้างหมาบริการอื่นกี่ยว
กับการสาธารณูปการของทศบาล ชน ประปา ไฟฟ้า คาจ้าง
หมาบริการตาง ๆ ชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ คาถาย
อกสาร ข้าลม คาจ้างพิมพ์รูปสีหรือขาวดํา จ้างหมาซอมซม
ทรัพย์สินตาง ๆ คาจ้างหมาบริการ  จ้างออกบบ จ้างควบคุม
งาน
ท่ีจายให้อกชนหรือนิติบุคคล ของทศบาลขุดลอกลําหมือง ขุด
ลอกรองระบายนํ้า
ท่ีจําป็น คาบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) 
งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044

 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 รื่องหลักกณฑ์จ้างอกชนละการ
บิกจายคาจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดินทางไปราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 50,000 บาท

สําหรับป็นคาพาหนะ  คาชาท่ีพัก  คาบี้ยลี้ยง   คาใช้จายอื่น ๆ
 
ในการดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทศบาล  ฯลฯ ในกองชาง  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.2555 ก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

คาใช้จายในการฝึกอบรมละสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายป็นคาลงทะบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการข้ารวมการ
ประชุม สัมมนา การข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของพนักงาน
ทศบาล ฯลฯ ในกองชาง
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการดินทางไปราชการของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ
.ศ.2555 ก้ไขพิ่มติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
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คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมพื่อพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการโยธา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการฝึกฝึกอบรมพื่อพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการโยธา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร  คา
อาหาร  ครื่องดื่ม  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน  ละคาใช้
จายอื่นท่ีจําป็น  
ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมละการข้ารับ
การฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557  ปรากฏในผนงาน
คหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 

คาบํารุงรักษาละซอมซม จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายป็นคาบํารุงรักษาซอมซมครุภัณฑ์ ละคาบํารุงรักษา
หรือซอมซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของทศบาลตําบลมไร  ในการซอมบํารุงพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ชน การบํารุงรักษาคอมพิวตอร์ ครื่องปรับ
อากาศ  โต๊ะ  ก้าอี้  
ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์สิ่งกอสร้างฯลฯ 
ปรากฏในผนงาน
คหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ละหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 รื่องหลัก
กณฑ์จ้างอกชนละ
การบิกจายคาจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
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ค่าวัสดุ รวม 990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบ
ละอะไหล พื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองชางทศบาลตําบลม
ไร 
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะละชุมชน (00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล
ชน ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ละชิ้นสวน
วิทยุ สําหรับใช้ภายในสํานักงาน  
ละซอมซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ีตําบลมไร ปรากฏในผน
งาน
คหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล ชน ทอระบายนํ้า ปูน
ซีมนต์ หิน ดิน ทราย ไม้ตางๆ สี กระบื้อง ตะปู สําหรับ  ใช้
สําหรับดํานินการกอสร้างหรือซอมซม
สิ่งกอสร้างตางๆ ท่ีป็นทรัพย์สินท่ีอยูในความดูลรับผิดชอบ
ของ ทศบาลตําบลมไร  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะละขนสง จํานวน 80,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะละขนสง ได้ก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นปลือง 
ละวัสดุประกอบละอะไหล ปรากฏในผนงานคหะละ
ชุมชน (00240)งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน (00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จายในการบริการงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วัสดุชื้อพลิงละหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุชื้อพลิงละหลอลื่น ได้ก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นปลือง 
ละวัสดุประกอบละอะไหล ปรากฏในผนงานคหะละ
ชุมชน (00240)

งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน (00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จายในการบริการงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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วัสดุโฆษณาละผยพร จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นคาวัสดุโฆษณาละผยพร ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุ
ประกอบละอะไหล ชน ผนป้าย ประกาศ  กระดาษ
ขียน  โปสตอร์  สี  
วัสดุท่ีใช้กับกล้องถายรูปดิจิตอล ป็นต้น สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของทศบาลตําบลมไร  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป
กี่ยวกับคหะละชุมชน(00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวตอร์ จํานวน 80,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ ได้ก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
ปลือง ละวัสดุประกอบละอะไหล  ชน ผน
ดิสก์ โปรกรม หมึกพิมพ์ละอื่นๆ ท่ีกี่ยวกับ
คอมพิวตอร์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของทศบาลตําบลม
ไร  
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240)

งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน (00241) 
ท้ังน้ีป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้
จายในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

พื่อจายป็นคาจัดซื้อก้าอี้บุนวม ขาหล็กชุบโครมียม มีล้อ
ลื่อน มีโช้คปรับความสูง จํานวน 5 ตัว สําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งานของพนักงานทศบาล กําหนดราคาตามราคาท้องตลาดน่ือง
จากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ป็นไปตาม ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2562 ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้อง
ถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564  ปรากฏใน
ผนงานคหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะ
ละชุมชน(00241) 
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คาบํารุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาละปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายป็นคาบํารุงรักษาซอมซมครุภัณฑ์ ละคาบํารุงรักษา
หรือซอมซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของทศบาลตําบลมไร  ในการซอมบํารุงพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ชน การบํารุงรักษาคอมพิวตอร์ ครื่องปรับ
อากาศ  โต๊ะ  ก้าอี้  
ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์สิ่งกอสร้างฯลฯ  ปรากฏในผนงาน
คหะละชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละ
ชุมชน(00241) 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริการงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ละหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 รื่องหลัก
กณฑ์จ้างอกชนละ
การบิกจายคาจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างท่ีปรึกษาพื่อศึกษา วิจัย ประมินผล การออกบบ หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน 
ละหรือสิ่งกอสร้างประภทคาธรรมนียม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 20,000 บาท

คาจ้างท่ีปรึกษาพื่อศึกษา วิจัย ประมินผล การออกบบ หรือ
พัฒนาระบบตางๆ  ซึ่งมิใชพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ท่ีดิน ละ หรือสิ่งกอสร้างประภทคาธรรมนียม  คาใช้จายใน
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีตําบลม
ไร  ละจายป็นคารังวัดท่ีดินท่ีประชาชนมอบให้  ทศบาลตําบล
มไรละคาติดตั้งมาตรวัดนํ้าประปา คาธรรมนียมตาง ๆ กี่ยว
กับการประปา  
การไฟฟ้า ฯลฯ  ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240

) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับคหะละชุมชน  (00241) ท้ังน้ีป็นไป
ตามระบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 600,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟกิ่งพลังงานสงอาทิตย์(ระบบโซลาซลล์) หมูท่ี 6 
บ้านห้วยไร ตําบลมไร

จํานวน 300,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในโครงการติดตั้งไฟกิ่งพลังงานสง
อาทิตย์(ระบบโซลาซลล์) หมูท่ี 6 บ้านห้วยไร ตําบลม
ไร จํานวน 30 ชุด ปรากฎในผนงานคหะชุมชน(00240) งาน
ไฟฟ้าละประปา ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายขตไฟฟ้าสาธารณะละติดตั้งไฟกิ่งทุกซอยในหมูบ้าน 
(อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขามฟ้าหลวง) หมูท่ี 5 บ้านดงมะ
ตืน ตําบลมไร

จํานวน 300,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในโครงการขยายขตไฟฟ้าสาธารณะละติดตั้ง
ไฟกิ่งทุกซอยในหมูบ้าน (อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาม
ฟ้าหลวง) หมูท่ี 5 บ้านดงมะตืน
ปรากฎในผนงานคหะชุมชน(00240) งานไฟฟ้าละ
ประปา ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 460,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยละสิ่งปฏิกูล  จัดหาท่ีท้ิงขยะ จัดซื้อถังขยะ  จ้างหมาบริการ
จัดก็บขยะมูลฝอย  โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกการคัดยกมูล
ฝอยในครัวรือน   
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดละป็นความป็น
ระบียบรียบร้อยของบ้านมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
- ป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยรื่องาการจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5

/ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองสวนท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว 0627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองสวนท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว 0485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองสวนท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.5/ว 0698 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองสวนท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0820.2/ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562

ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล (00244)

ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) 

งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อตาผาขยะ ปะจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 450,000 บาท
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พื่อจัดซื้อตาผาขยะ ขนาดไมน้อยกวา 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง
คุณสมบัติท่ัวไป
1. ขนาดของตัวตา กว้างไมน้อยกวา 1,250 มิลลิมตร ยาวไม
น้อยกวา 1,360 มิลลิมตร สูงไมน้อยกวา 2,000 มิลลิมตร ปลอง
สูงไมน้อยกวา 4,800 มิลลิมตร
1.1 ชองป้อนขยะมีประตูลื่อน ปิด - ปิด 
1.2 ชองก็บศษวัสดุท่ีตกค้างในตา พร้อมตะกรงหล็กหลอ 
1.3 ชองลม ละตักข้ีถ้า 
1.4 ชองลมสําหรับผาไหม้ภายในตัวตา พื่อปรับปริมาณลม 
1.5 ชองไฟในตา ด้านหลังมีฝา ปิด - ปิด 
1.6 ประตูด้านหลังของห้องผา ขมา ควัน ก๊ส มีชองสําหรับอา
ข้ีถ้าละอียดออกพร้อมประตู ปิด - ปิด

2. วัสดุท่ีใช้ทําตาผาประกอบด้วย 
2.1 อิฐทนไฟ (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือทียบ
ทาหรือท่ีดีกวามาสดง) 
2.2 อิฐฉนวน (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือทียบ
ทาหรือท่ีดีกวามาสดง) 
2.3 ปูนทนไฟ (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือทียบ
ทาหรือท่ีดีกวามาสดง) 
2.4 หล็กโครงสร้าง หนาไมน้อยกวา 5 มิลลิมตร
2.5 ทําด้วยหล็กผน 

3. ปลองควันประกอบด้วย 
3.1 ป็นปลองทรงกลมทําด้วยหล็กม้วน
3.2 ปลองควันทอนลางขนาดภายนอกไมน้อยกวา 390 x 1,200

 มิลลิมตร ละภายในปลองหลอด้วยปูนทนไฟ หนาไมน้อย
กวา 50 มิลลิมตร 
3.3 ปลองควันทอนบนขนาดภายนอกไมน้อยกวา 290 x 3,600

 มิลลิมตร

4. นํ้าหนักตา ไมน้อยกวา 4,500 กิโลกรัม
5. ป็นตาผาบบตอน่ืองท่ีสามารถผาขยะมูลฝอยห้ง ละ
ปียกท่ีมีความชื้นไมกิน 25% ได้ไมน้อยกวา 50 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ติดตอกันได้ตลอดวลาโดยไมต้องหยุดพัก 
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6. การผาไหม้ ไมใช้นํ้ามัน ก๊ส สารระหยใด ๆ รวมท้ัง
ไฟฟ้า ครื่องจักรกล ละครื่องอัดอากาศชวยในการผาไหม้ นอก
จากตัวขยะองกับอากาศตามธรรมชาติ
7. ภายในตามีห้องผาไหม้ขยะละห้องผาไหม้
ขมา ควัน ก๊ส พร้อมดัก ก็บฝุ่นอยูในตัวดียวกัน
8. ริ่มจุดตาด้วยขยะห้งท่ีติดไฟ พิ่มอุณหภูมิจากปกติไป
ถึง 300 - 500 องศาซลซียส ได้ภายใน 20 - 30 นาที กอนนํา
ขยะท่ีคัดตรียมไว้ผา ทยอยใสข้าชองผาขยะอยางตอน่ือง โดย
ไมต้องทําการอุนตา
9. รูปบบตาต้องมีความสมดุลท้ังตัวตา ละปลองควัน
กะทัดรัด รียบงาย ข็งรง พร้อมติด
ตั้งไมมีกลไกซับซ้อนกินความจําป็น ไมยุงยากตอการใช้งาน ละ
การดูลรักษางาย สามารถใช้งานได้โดยพนักงานผาขยะอง
10. อุณหภูมิในตาผาในสภาวะการผาปกติต้องได้ 500 - 900

 องศาซลซียส
11. ไมมีอุปกรณ์พิ่มสริมพื่อการกําจัด ขมา ควัน ก๊ส กอน
ปลอยออกจากปลองควัน 
12. มีบริการตรวจช็คสภาพการใช้งานหลังการขายทุก 6 ดือน
ป็นวลา 5 ปี 
13. รับประกันความชํารุดบกพรองป็นระยะวลา 1 ปี
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552   รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑ์ 
ละรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฏในผนงานคหะละชุมชน (00310) งานสวนสาธารณะ
ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 589,280 บาท

งบบุคลากร รวม 535,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 535,080 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 460,080 บาท

"พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาลในสังกัดสํานักปลัด 
ตําหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งให้กับชุมชน (00250

) งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งให้กับ
ชุมชน (00251)       

คาตอบทนพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจ้างรายดือนสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  ตั้งต วันท่ี 1
 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 "
- ป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ท่ี 0809.2/ว
 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)
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งบลงทุน รวม 54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อก้าอี้พักคอย 4 ท่ีน่ัง จํานวน 12,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อก้าอี้พักคอย 4 ท่ีน่ัง 
จํานวน 2 ชุด ๆละ 6,000 บาท
- ขนาดไมน้อยกวา ยาว 213 ซม. กว้าง 58 ซม. สูง 77.5 ซม.
- โครงขาหล็กชุบโครมี่ยม ปลายขามีปุ่มปรับระดับได้
- ท่ีน่ัง-พนักพิง ทําจาก PP.COPOLYMER ฉีดข้ึนรูป
- ท่ีน่ังบุด้วยฟองนํ้าหุ้มด้วยหนังทียม
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฎในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)

คาจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

พื่อจัดซื้อก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท 
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฎในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)
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คาจัดซื้อชุดโต๊ะประชาสัมพันธ์ จํานวน 23,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะฉพาะสังขป
-ขนาดไมน้อยกวา ยาว 203 ซม. กว้าง 163 ซม. สูง 75 ซม.
-ผน TOP ทําจากไม้ Particle board หนา 25

 มิลลิมตร คลือบมลามีน ปิดขอบด้วย PVC.หนา 1 มิลลิมตร
-ผนหน้าโต๊ะโดยรอบปิดด้วยผง Partition หุ้มด้วยผ้า
-พร้อมตู้สริมข้าง 2 ลิ้นชัก,รางคีย์บอร์ด,ท่ีวาง CPU

(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฎในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)
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คาจัดซื้อตู้บานลื่อนกระจกสูง จํานวน 8,200 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อตู้บานลื่อนกระจกสูง  จํานวน 1 ชุด 
 -  ขนาดไมน้อยกวา ยาว 120 ซม. กว้าง 45.7 ซม. สูง 185 ซม.
- โครงตู้จําจากหล็กผนชนิด SPCC หนา 0.5 มิลลิมตร พับข้ึน
รูป พร้อมกุญจล็อค 1 ชุด
- ภายในตู้มีผนชั้น 4 ผนสามารถปรับระดับได้ รับนํ้าหนัก
ได้ 40 กิโลกรัม/ผนชั้น
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฎในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

พื่อป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 2 ลิ้นชัก 
-ขนาดไมน้อยกวา ยาว 150 ซม. กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. พร้อม
กุญจล็อค 1 ชุด
-ผน TOP ทําจากไม้ Particle board หนา 25

 มิลลิมตร คลือบมลามีน ปิดขอบด้วย PVC.หนา 1 มิลลิมตร
-ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับได้
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด น่ืองจากป็นครุภัณฑ์ท่ีไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552     
รื่อง การตั้งงบประมาณพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ละรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
ปรากฎในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน(00250

) งานบริหารงานท่ัวไปกี่ยวกับสร้างความข้มข็งของ
ชุมชน(00251)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดํานินโครงการก้ไขปัญหายาสพติดในพิ้นท่ี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละ
ปราบปรามยาสพติดตําบลมไร (ศปปส.ทต.มไร) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายในโครงการ/กิจกรรมดํานินงานพื่อ
การป้องกันละปราบปรามยาสพติด ชน 
การฝึกอบรม 
จัดกิจกรรมรณรงค์  การจัดซื้อชุดตรวจสารสพติด การรณรงค์
ป้องกันละก้ไขปัญหายาสพติดตลอดจนกิจกรรมการ ป้องกัน
ตามนโยบายรัฐบาล ละคาใช้จายสําหรับการบําบัดฟื้นฟูผู้สพ/ผู้
ติดยาสพติดละสงสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กผู้ผานการ
บําบัด 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0816.5/ว2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท
 0810.6/ว 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.6/ว3334 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม  2562  
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งของชุมชน (00252) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการฝึกอบรมสงสริมอาชีพให้กประชาชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 120,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ละสงสริมอาชีพให้ก ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาจัดอบรมสงสริมด้านอาชีพให้ความรู้กราษฎร หมูท่ี 1 –
 9  ได้ก คาอาหาร ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึก
อบรม คาสมนาคุณ วิทยากร ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็น ละป็น
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงสริมผยพร  ละประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการกษตรละผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ใน
ชุมชนให้ป็นท่ีรู้จัก ละสงสริมสนับสนุนการจัดหาชองทางการ
จําหนายสินค้าผลิตภัณฑ์ ชน การจัดขบวนรถละซุ้ม สดงสินค้า
ในการข้ารวมงานของดีอําภอมจัน ท้ังน้ี 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายพื่อชวย
หลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2560 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7

/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม  
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252)ละผน
พัฒนา(พ.ศ.2566-2570)   
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 100,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูง
อายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร ครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร ละคาใช้
จายอื่นท่ีจําป็นตามโครงการฯ ท้ังน้ี 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว 1234 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว 757 ลงวันท่ี 7 มษายน 2560  
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0808.2/ว7508ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0935

 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.7/ว1687 ลงวันท่ี 26 มษายน 2562

-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6

/ว 3526 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2562   
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม 
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

วันท่ีพิมพ์ : 7/9/2565  17:11:58 หน้า : 121/140



โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 100,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร ครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร ละคา
ใช้จายอื่นท่ีจําป็นตามโครงการฯ ท้ังน้ี 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้า
รวมการขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผน
พัฒนา (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการวทีลกปลี่ยนรียนรู้การดูลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการวทีลกปลี่ยนรียนรู้การ
ดูลสุขภาพผู้สูงอายุ   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
อาหาร ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบตางๆการจัดวทีลก
ปลี่ยนรียนรู้ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตามโครงการฯ  
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผน
พัฒนา (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการสงสริมกระบวนการจัดทําผนชุมชนสูการจัดทําผนพัฒนา
ท้องถ่ินบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมกระบวนการจัด
ทําผนชุมชนสูการจัดทําผนพัฒนาท้องถ่ินบบบูรณาการ  ใน
การอบรมละศึกษาดูงาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คา
อาหาร ครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตาม
โครงการฯ
- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856

 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
-ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562   
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0810.3/ว 1921 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
ปรากฏในผนงานร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252)ละผน
พัฒนา (พ.ศ.2566-2570)

โครงการสงสริมละสนับสนุนกิจกรรมกลุมด็กละยาวชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการป้องกันละก้ไขปัญหา
การมีพศสัมพันธ์กอนวัยอันสมควร การตั้งครรภ์ในวัยรุน  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร ครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ของสมนาคุณ ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตาม โครงการฯ ท้ังน้ี 
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการสานสัมพันธ์คนสามวัยใสใจกันละกัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

จํานวน 40,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการถายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถ่ินจากผู้สูงอายุให้กด็กละยาวชน  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาอาหาร ครื่องดื่ม ละวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึก
อบรม ละคาใช้จายอื่นท่ีจําป็นตามโครงการฯ พื่อสงสริม
พัฒนาด็กยาวชน ผู้สูงอายุ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม  
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผน
พัฒนา (พ.ศ.2566-2570)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีอําภอมจัน จํานวน 20,000 บาท

"พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการ ดังตอไปน้ี
1) จัดกิจกรรมน่ืองในวันสตรีสากล ประจําปี 2566 ป็น
งิน10,000 บาท
2) จัดกิจกรรมน่ืองในวันมหงชาติ ประจําปี 2566 ป็น
งิน 10,000 บาท
-ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427

  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
รื่อง นวปฏิบัติงบอุดหนุนของ อปท.
ปรากฏในผนงานสร้างความข้มข็งของชุมชน (00250) งานสง
สริมละสนับสนุนความข้มข็งชุมชน (00252) ละผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขงขันกีฬาประชาชนตําบลมไร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการจัดการขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลมไร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายในพิธี
ปิด  พิธีปิด การขงขัน คาจัดสถานท่ีพร้อมครื่องสียงละ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คาตอบทนคณะกรรมการ       
ตัดสิน คางินรางวัลการขงขัน คาอาหารละนํ้าดื่ม สําหรับผู้ข้า
รวมขงขัน คาป้ายประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ ตลอดจนคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาพื่อข้ารวมการ
ขงขันกีฬา 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้า
รวมการ       
ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
ปรากฏในผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ (00260

) งานกีฬาละนันทนาการ (00262) ละผนพัฒนาท้อง
ถ่ิน (2566-2570)         
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โครงการจัดการขงขันกีฬาปตองมไรลีค ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

"พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการจัดการขงขันกีฬา
ปตองมไรลีค โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธี
ปิด  พิธีปิด การขงขัน คาจัดสถานท่ีพร้อมครื่องสียงละ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คาตอบทนคณะกรรมการตัดสิน        
คางินรางวัลการขงขัน คาอาหารละนํ้าดื่ม สําหรับผู้ข้ารวม
ขงขัน คาป้ายประชาสัมพันธ์ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ พื่อสงสริมการออกกําลังละการกีฬา ป็นงิน 30,000

 บาท  
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้า
รวมการ       
ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564  
ปรากฏในผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมละ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาละนันทนาการ (00262) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)      

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

"พื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกําลังกายให้
กหมูบ้าน ละศูนย์กีฬาประจําตําบล  ชน ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ 
ลูกบาสก็ตบอล ฯลฯ พื่อสงสริมการออกกําลังกายละสงสริม
การกีฬาของด็กยาวชนในขตทศบาลตําบลมไร   
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดผนละข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้กองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

 มาตรา 16(14)  ละหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้อง
ถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว 583 ลงวันท่ี  6  พฤษภาคม  2547 
ปรากฏในผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมละ       
นันทนาการ (00260) งานกีฬาละนันทนาการ (00262) ละผน
พัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมพื่อสงสริมศาสนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการ/กิจกรรมพื่อสงสริม
ศาสนา ชน พิธีหลอทียนพรรษา การจัดงานวัน       
คริสต์มาส  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างตกตงรถขบวน
ต้นทียนพรรษา คาวัสดุอุปกรณ์ในการทําพิธีหลอทียน        
คาสื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ คาอาหารละครื่องดื่ม คาป้าย คา
ตกตงสถานท่ี คาครื่องสียง คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร       
ละครื่องดื่มผู้ข้ารวมกิจกรรม  ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย       
การบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการขงขันกีฬาละ
การสงนักกีฬาข้ารวมการขงขันกีฬาขององค์กร       
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ  (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-

2570)         
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โครงการจัดงานประพณีโล้ชิงช้าของชนผาอาขา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการจัดงานประพณีโล้
ชิงช้าของชนผาอาขา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดสถานท่ี
ละคาจ้างหมาบริการ อุปกรณ์ไฟฟ้าละครื่องสียง คาตกตง
สถานท่ี คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์        
คาอาหารละครื่องดื่ม สําหรับผู้ข้ารวมกิจกรรม ละคาใช้จาย
อื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ป็นไปตามระบียบ       
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้ารวมการ       
ขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  ละ
ประกาศจังหวัดชียงราย  รื่อง งานประพณีท้องถ่ินใน       
ขตพื้นท่ีจังหวัดชียงรายพิ่มติม (ฉบับท่ี 1) ปรากฏในผน
งาน การศาสนา        
วัฒนธรรมละนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถ่ิน (00263) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)         
       

โครงการสงสริมการทองท่ียวชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ข้อมูลการ
ทองท่ียวชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี ละป็นคาใช้จายใน       
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ชั้นวางอกสารหรือหนังสือ ข้อมูล
อกสาร ความรู้ตางๆ คาป้าย ผนพับประชาสัมพันธ์        
ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดผนละข้ันตอนการกระจายอํานาจให้ก       
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16  ละพระราช
บัญญัติทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50   ปรากฏในผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ (00260) งานศาสนาละ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน        
(00263) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)  
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โครงการสงสริมประพณียี่ป็ง (ลอยกระทง) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมประพณียี่
ป็ง (ลอยกระทง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง       
หมาตกตงสถานท่ีพร้อมบริการครื่องสียงละอุปกรณ์ไฟ คา
ป้าย คารางวัลการประกวดขบวนกระทงใหญ คารางวัล       
การประกวดกระทงล็ก คาตอบทนคณะกรรมการตัดสินตลอด
จนคาจ้างจัดรูปขบวนพร้อมตกตงรถขบวนพื่อรวม       
กิจกรรมกับทางอําภอมจัน คาอาหารวางละครื่อง
ดื่ม สําหรับ ผู้ข้ารวมกิจกรรมฟังทศน์ในวัด ซึ่งป็นกิจกรรมทาง   
    
ศาสนาในวันพระ (วันข้ึน 15 ค่ํา ดือน 12)  ป็นไปตามระบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกจายคาใช้จายในการ       
จัดงาน การจัดการขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้ารวมการขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559         
*ตั้งจายจากงินรายได้ ปรากฏในผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม
ละนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม       
ท้องถ่ิน (00263) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)      

โครงการสงสริมประพณีสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมประพณี
สงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ตกตงสถานท่ี คาป้าย คาครื่องสียง คาใช้จายในพิธีปิดปิด คา
อาหารละครื่องดื่ม ละคาใช้จาย       
อื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ       
ขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาข้ารวมการขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ (00260)  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)        
ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประพณีนมัสการละสรง
นํ้าพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2566 
ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24

 มิถุนายน 2559  ปรากฏในผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ละ
ผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570)       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,221,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,221,000 บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 6,221,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องสุขาบริวณอาคารอนกประสงค์ หมูท่ี 4 บ้าน
ฮองฮ ตําบลมไร

จํานวน 150,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างห้องสุขา กว้าง 3.00

 มตร ยาว 5.40 มตร หมูท่ี 4 บ้านฮองฮ ตําบลมไร ตามบบ
ทศบาลตําบลมไรกําหนด
ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570) พิ่มติมละปลี่ยนปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2565 
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โครงการกอสร้างอาคารอนกประสงค์ หมูท่ี 8 บ้านดอนชัย ตําบลม
ไร

จํานวน 1,532,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างอาคาร
อนกประสงค์ กว้าง 12.00 มตร ยาว 24.00 มตร สูง 6.00

 มตร หมูท่ี 8 บ้านดอนชัย ตําบลมไร ตามบบทศบาลตําบล
มไรกําหนด
ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก ซอย 7 ชื่อมซอย 5 หมูท่ี 
1 บ้านป่ากว๋าว ตําบลมไร

จํานวน 413,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50

 มตร ยาว 207.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือให้ได้พื้นท่ีไมน้อย
กวา 724.50 ตารางมตรตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก(ค.ส.ล.) ซอย 3 หมูท่ี 4 
บ้านฮองฮ ตําบลมไร

จํานวน 436,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00

 มตร ยาว 262.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือให้ได้พื้นท่ีไมน้อย
กวา 786.00 ตารางมตร ซอย 3 หมูท่ี 4 บ้านฮองฮ ตําบลม
ไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสริมหล็ก(ค.ส.ล.) ซอย 9/1 หมูท่ี 5 
บ้านดงมะตืน ตําบลมไร

จํานวน 400,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50

 มตร  ยาว 192.00 มตร หนา 0.15 มตร  หรือให้ได้พื้นท่ีไม
น้อยกวา 672.00 ตารางมตร ซอย 9/1 หมูท่ี 5 บ้านดงมะ
ตืน ตําบลมไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการกอสร้างปรับปรุงทอลอดหลี่ยม ซอย 15 หมูท่ี 2 บ้านสัน
กอง ตําบลมไร

จํานวน 740,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างทอลอดหลี่ยม กว้าง 2.70

 มตร  ยาว 6.00 มตร หรือให้ได้พื้นท่ีไมน้อยกวา 16.20 ตาราง
มตร จํานวน 2 จุด ซอย 15 หมูท่ี 2 บ้านสันกอง ตําบลม
ไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการกอสร้างฝารางระบายนํ้าคอนกรีตสริมหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 
5 หมูท่ี 9 บ้านสันกองใหม ตําบลมไร

จํานวน 500,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างฝารางระบายนํ้า ค.ส.ล
. กว้าง 1.10 มตร ยาว 140.00 มตร ซอย 5 หมูท่ี 9 บ้านสันกอง
ใหม ตําบลมไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสริมหล็ก(ค.ส.ล.) พร้อมฝา
ปิด - ปิด ละขยายถนน ชวงซอย 7 ถึงซอย 8 (บริวณหน้าคริสจักร
ไทยสามัคร) หมูท่ี 3 บ้านป่าสักขวาง ตําบลมไร

จํานวน 500,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.60

 ลึก 0.60 มตร ยาว 102.00 มตร หนา 0.15 มตร ละขยาย
ถนน ค.ส.ล. พื้นท่ีไมน้อยกวา 240.00  ตารางมตร ตามบบ
ทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสริมหล็ก(ค.ส.ล.) พร้อมฝา
ปิด - ปิด ละขยายถนน ซอย 8/1/1 หมูท่ี 1 บ้านป่ากว๋าว ตําบล
มไร

จํานวน 450,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.60

 มตร ยาว 160.00 มตร ลึก 0.60 มตร ซอย 8/1/1 หมูท่ี 1
 บ้านป่ากว๋าว ตําบลมไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าฝาปิดคอนกรีตสริมหล็ก ละขยาย
ผิวจราจร ซอย 5 ชื่อมถนนทางหลวงท้องถ่ิน หมูท่ี 7 บ้านสันกอง 
ตําบลมไร

จํานวน 600,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.50

 มตร ลึก 0.50 มตร ยาว 160.00 มตร ละขยายถนน ค.ส.ล
. ซอย 5 ชื่อมถนนทางหลวงท้องถ่ิน หมูท่ี 7 บ้านสันกอง ตําบล
มไร ตามบบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการกอสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด-ปิด คอนกรีตสริมหล็ก 
ละขยายถนน ท้ัง 2 ฝั่ง ถนน  ซอย 8 (บ้านลาง) หมูท่ี 6 บ้านห้วย
ไร ตําบลมไร

จํานวน 500,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.50

 มตร ลึก 0.50 มตร ยาว 80.00 มตร พร้อมขยายถนน ท้ัง 2
 ฝั่งถนน ซอย 8 (บ้านลาง) หมูท่ี 6 บ้านห้วยไร ตําบลมไร ตาม
บบทศบาลตําบลมไรกําหนด
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
ปรากฏในผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ
.2566-2570) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 649,790 บาท

งบบุคลากร รวม 386,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 386,390 บาท
งินดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถ่ิน จํานวน 386,390 บาท

พื่อจายป็นงินดือนละงินปรับปรุงงินดือนให้กพนักงาน
ทศบาล  สังกัดสํานักปลัด ตําหนงนักวิชาการกษตร 
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  -  30 กันยายน 2566  
ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) 
งานสงสริมการกษตร (00321)

งบด้าเนินงาน รวม 263,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายป็นสวัสดิการคาชาบ้านตามสิทธิให้กพนักงานทศบาล
สังกัดสํานักปลัด งานสงสริมการกษตร
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ละก้ไขพิ่มติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) 
งานสงสริมการกษตร (00321)
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ค่าใช้สอย รวม 203,400 บาท
รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 113,400 บาท

พื่อจายป็นคาจ้างหมาบริการ ชวยหลืองานสงสริมการ
กษตร งานด้านสนาม
ท่ีกี่ยวกับการตัดตง พาะชํา ขยายพันธุ์ไม้ ปลูกทดทน บํารุง
รักษาต้นไม้ ตกตง
ดูลรักษาสวนละสนามหญ้ารอบๆบริวณหนวยงาน บํารุงรักษา
ครื่องมือครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน จัดก็บข้อมูลสถิติต้นไม้ หรือการดูลบริวณ
รอบๆหนวยงาน ละ
ชวยหลืองานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ให้บริการผู้ป่วยฉุก
ฉินจากอุบัติหตุ
ละหตุฉุกฉิน วรรักษาการณ์รับสงวิทยุ งานรักษาความ
ปลอดภัย งานทําความสะอาด
ป็นต้น
- ระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จายในการ
บริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) 
งานสงสริมการกษตร (00321)
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รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสนับสนุนการดํานินงานของศูนย์บริการละถาย
ทอดทคโนโลยีการกษตรประจําตําบลมไร ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดํานินงานของศูนย์บริการ
ละถายทอด
ทคโนโลยีการกษตรประจําตําบลมไร
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาบี้ยลี้ยงประชุมสําหรับคณะ
กรรมการศูนย์ ฯ คาลี้ยงรับรองการประชุมคาใช้จายอื่นท่ีจําป็น
สําหรับศูนย์ ฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดผนละข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้กองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ละผนการ
กระจายอํานาจให้กองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2543

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) 
งานสงสริมการกษตร (00321)ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566

-2570) 

โครงการสงสริมการใช้ละผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกัน
ละกําจัดศัตรูพืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมการใช้ละผลิต
สารอินทรีย์ชีวภาพ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะคาของสมนาคุณ ละคาใช้จาย
อื่นท่ีกี่ยวข้องในโครงการ ฯ 
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ
.2557 ละท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานสงสริมการ
กษตร(00321) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการสงสริมอาชีพละสนับสนุนโครงการอันน่ืองมาจากพระ
ราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสงสริมอาชีพละสนับ
สนุนโครงการ
อันน่ืองมากจากพระราชดําริ  ของพระบาทสมด็จพระบรมชนกา
ธิบศรมหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คา
พาหนะคาของสมนาคุณ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ ฯ
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม
ละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 ละ
ท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานสงสริมการ
กษตร (00321) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการกษตร จํานวน 30,000 บาท

พื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งวดล้อม ละสนับสนุน
การดํานินงานตามพระราชสาวนีย์ของสมด็จพระนางจ้าสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯลฯ ชน สาร
ชีวภาพป้องกันละกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืช
พลาสติกกรองสงกระถาง อุปกรณ์จัดสวน สปริงกอร์ ปุ๋ย ป็น
ต้น
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานสงสริมการ
กษตร (00321)
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งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายกี่ยวน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการนํ้าคือชีวิต ดินนํ้ารักป่า ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการนํ้าคือชีวิต ดินนํ้ารัก
ป่า ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วยคาจัดฝึกอบรมให้ความรู้ละสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ได้ก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ คาพาหนะ
คาของสมนาคุณ คาจัดหาท่ีดิน ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้องใน
โครงการ
- ป็นไปตามหนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถ่ิน ดวนท่ี
สุด ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานอนุรักษ์หลงนํ้าละ
ป่าไม้ (00322) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันน่ืองมากจากพระราชดําริ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
น่ืองมากจากพระราชดําริสมด็จพระกนิษฐาธราชจ้า กรมสมด็จ
พระทพรัตนราชสุดาจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร ครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ คาพาหนะคาของสมนาคุณ ละคาใช้จายอื่นท่ีกี่ยวข้อง
ในโครงการ
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม
ละการข้ารับการฝึกอบรมของจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 ละ
ท่ีก้ไขพิ่มติม
ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานสงสริมการ
กษตร (00321) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลมฟ้าหลวง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

พื่อป็นคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุง ซอมซม รักษาอางก็บ
นํ้าห้วยมไร หมูท่ี 18 ตําบลมฟ้าหลวง
- ป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

- ป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2

/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559

ปรากฏในผนงานการกษตร (00320) งานอนุรักษ์หลงนํ้าละ
ป่าไม้ (00322) ละผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
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