




เทศบาลตําบลแมไร
เขต/อําเภอ แมจัน    จังหวัดเชียงราย

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แมไร
  เขต/อําเภอ แมจัน  จังหวัดเชียงราย  57240

พื้นที่ 12.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,494 คน
ชาย 4,907 คน

หญิง 5,587 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลแม่ไร่
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมไร

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมไร จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมไรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลแมไร จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 70,102,904.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 75,860,239.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,807,674.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 53,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 54,512,793.01 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 347,493.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 75,951.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 351,531.76 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 23,605.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,700,420.45 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,013,791.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,539,845.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 46,463,854.35 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 14,430,127.17 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,811,907.76 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,141,808.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,673,946.50 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,385,243.11 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,821.50 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 139,845.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 167,200.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมไร
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 347,493.80 444,000.00 529,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

75,951.00 120,200.00 210,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 351,531.76 350,000.00 351,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,605.00 16,000.00 79,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 798,581.56 930,700.00 1,170,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,700,420.45 28,969,300.00 24,907,273.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,700,420.45 28,969,300.00 24,907,273.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,013,791.00 31,220,000.00 34,760,427.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,013,791.00 31,220,000.00 34,760,427.00

รวม 54,512,793.01 61,120,000.00 60,837,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมไร
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,430,127.17 17,609,798.00 18,242,027.00

งบบุคลากร 15,811,907.76 18,626,846.00 20,727,720.00

งบดําเนินงาน 8,141,808.31 12,584,167.00 11,195,703.00

งบลงทุน 5,673,946.50 9,684,189.00 8,099,250.00

งบเงินอุดหนุน 2,385,243.11 2,575,000.00 2,533,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,821.50 40,000.00 40,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 46,463,854.35 61,120,000.00 60,837,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลแม่ไร่

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลแม่ไร่
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,861,403

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,064,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,577,660

แผนงานสาธารณสุข 1,250,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 105,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,653,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,410,620

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,652,500

แผนงานการเกษตร 710,560

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,242,027

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,837,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมไร

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,242,027 18,242,027
    งบกลาง 18,242,027 18,242,027

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,762,900 482,400 1,975,140 406,020 9,626,460
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,914,580 482,400 1,975,140 406,020 6,778,140

งบดําเนินงาน 2,100,693 58,800 597,900 0 2,757,393
    คาตอบแทน 589,620 58,800 150,000 0 798,420

    คาใช้สอย 707,000 0 252,900 0 959,900

    คาวัสดุ 481,073 0 195,000 0 676,073

    คาสาธารณูปโภค 323,000 0 0 0 323,000

งบลงทุน 230,800 0 186,750 0 417,550
    คาครุภัณฑ์ 230,800 0 186,750 0 417,550

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 9,154,393 541,200 2,759,790 406,020 12,861,403

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 740,460 0 0 740,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 740,460 0 0 740,460

งบดําเนินงาน 682,000 470,000 102,000 1,254,000
    คาตอบแทน 76,000 0 0 76,000

    คาใช้สอย 456,000 470,000 70,000 996,000

    คาวัสดุ 150,000 0 32,000 182,000

งบลงทุน 69,900 0 0 69,900
    คาครุภัณฑ์ 69,900 0 0 69,900

รวม 1,492,360 470,000 102,000 2,064,360

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 5,687,300 0 0 5,687,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,687,300 0 0 5,687,300

งบดําเนินงาน 685,600 2,782,760 263,000 3,731,360
    คาตอบแทน 213,200 0 0 213,200

    คาใช้สอย 190,000 1,389,325 263,000 1,842,325

    คาวัสดุ 140,000 1,393,435 0 1,533,435

    คาสาธารณูปโภค 142,400 0 0 142,400

งบลงทุน 101,000 0 0 101,000
    คาครุภัณฑ์ 101,000 0 0 101,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,058,000 0 2,058,000
    เงินอุดหนุน 0 2,058,000 0 2,058,000

รวม 6,473,900 4,840,760 263,000 11,577,660

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 517,600 0 517,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 517,600 0 517,600

งบดําเนินงาน 44,800 359,150 403,950
    คาตอบแทน 44,800 0 44,800

    คาใช้สอย 0 209,150 209,150

    คาวัสดุ 0 150,000 150,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000
    คาครุภัณฑ์ 0 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 0 270,000 270,000
    เงินอุดหนุน 0 270,000 270,000

รวม 562,400 688,150 1,250,550

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 105,000 105,000

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 3,045,720 0 0 0 3,045,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,045,720 0 0 0 3,045,720

งบดําเนินงาน 1,758,000 0 0 10,000 1,768,000
    คาตอบแทน 442,000 0 0 0 442,000

    คาใช้สอย 376,000 0 0 10,000 386,000

    คาวัสดุ 940,000 0 0 0 940,000

งบลงทุน 1,068,300 0 201,000 450,000 1,719,300
    คาครุภัณฑ์ 1,068,300 0 201,000 450,000 1,719,300

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 0 0 100,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 5,892,020 100,000 201,000 460,000 6,653,020

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 744,120 0 744,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 744,120 0 744,120

งบดําเนินงาน 36,000 605,000 641,000
    คาตอบแทน 36,000 0 36,000

    คาใช้สอย 0 605,000 605,000

งบลงทุน 5,500 0 5,500
    คาครุภัณฑ์ 5,500 0 5,500

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 785,620 625,000 1,410,620

หน้า : 8/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 100,000 300,000
    คาใช้สอย 130,000 100,000 230,000

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 200,000 110,000 310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 5,652,500 5,652,500
    คาครุภัณฑ์ 500,000 500,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 5,152,500 5,152,500

รวม 5,652,500 5,652,500

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 366,060 0 366,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 366,060 0 366,060

งบดําเนินงาน 170,000 80,000 250,000
    คาตอบแทน 30,000 0 30,000

    คาใช้สอย 90,000 30,000 120,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000 100,000

งบลงทุน 74,500 0 74,500
    คาครุภัณฑ์ 74,500 0 74,500

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 610,560 100,000 710,560
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,861,403

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,064,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,577,660

แผนงานสาธารณสุข 1,250,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 105,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,653,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,410,620

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 310,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,652,500

แผนงานการเกษตร 710,560

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,242,027

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,837,700

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลแมไร และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,837,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,837,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแม่ไร่
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมไรปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมไรมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายจิตร  ห้วยไชย)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมไร

เห็นชอบ

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

(นายวรายุทธ คอมบุญ)

ตําแหนง นายอําเภอแมจัน







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมไร
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 586,653.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 43,759.85 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 50,616.80 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 422,456.00 293,991.00 340,000.00 25.00 % 425,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 1,152.00 2,886.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,054,020.85 347,493.80 444,000.00 529,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,451.40 4,850.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,870.00 1,530.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,500.00 1,700.00 2,000.00 2,900.00 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,850.00 850.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 84,727.41 11,720.00 10,000.00 -95.00 % 500.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 15,900.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

19,650.00 15,300.00 15,000.00 233.33 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,100.00 6,700.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,623.50 11,961.00 10,000.00 10.00 % 11,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 4,146.00 4,440.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 136,118.31 75,951.00 120,200.00 210,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 354,336.87 351,531.76 350,000.00 0.29 % 351,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 354,336.87 351,531.76 350,000.00 351,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 2,100.00 8,100.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 395.00 715.00 500.00 0.00 % 500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 400.00 880.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,853.00 13,910.00 10,000.00 580.00 % 68,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,748.00 23,605.00 16,000.00 79,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,900.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,900.00 0.00 500.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 782,291.74 837,894.42 800,000.00 4.63 % 837,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,248,567.88 9,521,399.31 11,000,000.00 -13.45 % 9,520,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,049,210.79 4,008,221.80 5,000,000.00 -19.84 % 4,008,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,285.21 193,832.90 200,000.00 -3.50 % 193,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,957,528.31 7,789,014.69 9,750,000.00 -17.95 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 87,495.21 74,741.04 87,000.00 -14.94 % 74,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 78,919.83 69,192.29 80,000.00 -12.50 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,821,299.00 2,206,124.00 2,052,100.00 7.45 % 2,205,073.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,195,597.97 24,700,420.45 28,969,300.00 24,907,273.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 27,787,840.00 29,013,791.00 31,220,000.00 11.34 % 34,760,427.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,787,840.00 29,013,791.00 31,220,000.00 34,760,427.00
รวมทุกหมวด 55,543,562.00 54,512,793.01 61,120,000.00 60,837,700.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมไร

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,837,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 529,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 425,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 210,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 351,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 351,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 79,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 68,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,907,273 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 837,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,520,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,008,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 193,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 74,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,205,073 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,760,427 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,760,427 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมไร

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,837,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,242,027 บาท
งบกลาง รวม 18,242,027 บาท

งบกลาง รวม 18,242,027 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,413 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. เงินสบทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
สังกัดสํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา
เป็นเงิน 206,413 บาท
2. เงินสบทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา
เป็นเงิน 33,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลว. 22  เมษายน 2562  เรื่องหลักเกณฑ์การ
จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบอิเลคทรอนิก
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,775 บาท

" เพื่อเป็นทุนในการจายเงินทดแทนให้แกลูกจ้างแทนนายจ้าง
-เป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)        

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ แกผู้สูงอายุ 
จํานวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แบบ ผ.02 ลําดับที่  1 หน้า 147 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,600,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 12
 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แบบ ผ.02 ลําดับที่  1 หน้า 147

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 360,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง 
(00411) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02 ลําดับที่  1 หน้า 147 
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสา
ธารณภัยหรืิอคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นต้น
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5
3.การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกัน และระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบ
คุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3215 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2559     
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานงบกลาง แบบ ผ
.02 ลําดับที่ 1 หน้า 172       

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลนําจับตามกฎหมายจราจรทางบก 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2565 
(ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริง
ประจําปที่ผานมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจาย ขาดเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 786,639 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในอัตราร้อยละสาม
ของรายได้ ไมรวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5 / ว 6032 ลงวัน
ที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่องกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 2563 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
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เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เทศบาลตําบลแมไร ตามหลักเกณฑ์ การจายเงินสมทบเพื่อดําเนิน
การด้านการสงเสริมสุขภาพของประชาชน (สมทบในอัตราไมน้อย
กวา ร้อยละ 50) ของงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากสํานักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 
-เป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานการสาธารณสุข
แบบ ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 135 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษสําหรับผู้รับบํานาญ
และข้าราชการสวนท้องถิ่น ซึ่งถึงแกความตาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตาย 2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษสําหรับผู้รับบํานาญ
และข้าราชการสวนท้องถิ่น ซึ่งถึงแกความตาย
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตาย 2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,154,393 บาท

งบบุคลากร รวม 6,762,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –    30 กันยายน 2565
 ดังนี้
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  จํานวน  345,600 บาท
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน  จํานวน  380,160
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2
 คน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้
1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศ
มนตรี  เป็นเงิน 72,000 บาท
2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน เป็นเงิน 108,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 มีดังนี้
1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน 72,000 บาท
2) เงินคาตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน  เป็น
เงิน  108,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:07 หน้า : 8/156



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565 มีดังนี้
1) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
2) เงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา รอง
ประธานสภา 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565  ดังนี้
1) ประธานสภาฯ จํานวน 1 คน 
2) รองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน 
3) สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน คาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,914,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,127,620 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกปลัด
เทศบาล  และรองปลัดเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา 
2) เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 9 อัตรา ได้แก  
1. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา 
4. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
7. ตําแหนงนักสุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหนงประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต.
ที่ 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน  บริหารทั่ว
ไป (00111) "

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดเทศบาล  และ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก
.) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) "        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565  ได้แก  ปลัด
เทศบาล  รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือน และวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนา
คม พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)"   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,960 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565
 ได้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
2.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา  
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง  สังกัดสํานักปลัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565 ได้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา 
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
3.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ
.2558
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,100,693 บาท
ค่าตอบแทน รวม 589,620 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 283,720 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ดังนี้
 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
สําหรับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัดและหนวยตรวจสอบภายใน ตาม
มติก.ท.จังหวัดและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.คาตอบแทนและคาสมนาคุณคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลแมไร  เชน คณะกรรมการสอบคัด
เลือกหรือคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างของเทศบาลตําบลแม
ไร เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
3.คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

คาเชาบ้าน จํานวน 260,400 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิให้แก ปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ปลัด
เทศบาล พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด หนวยตรวจสอบภาย
ใน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลแมไร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)   
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ค่าใช้สอย รวม 707,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 150,000 บาท

"เพื่อจายเป็น
1)คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 108,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลจํานวน 12 เดือน 
2)คาจ้างเหมาบริการอื่น  จํานวน 42,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็น เชน คาถาย
เอกสาร คาจัดทํารูปเลม คาจ้างพิมพ์รูปสี  หรือขาวดํา และการ
จ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ ที่จําเป็น คาเย็บหนังสือพร้อมคาจัดทํา
รูปเลม คาซักฟอก คาโฆษนาและเผยแพร  สิ่งพิมพ์ตางๆ คาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4048 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) " 

คาเชาทรัพย์สิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน ของเทศบาล  จํานวน 12 เดือน"
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 
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คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565"
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)

คารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการเพื่อให้ประชาชนและบุคลากร ในสังกัดเทศบาลได้รับ
ข้อมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนเพื่อใช้ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
งาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

"1) คารับรอง จํานวน 40,000 บาท 
 1.1) คารับรองของเทศบาลในการต้อนรับสวนราชการหรือผู้มา
ศึกษา ดูงาน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท 
 1.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:07 หน้า : 16/156



"2) คาใช้จายในรัฐพิธี ราชพิธีวัน สําคัญของทางราชการและการ
จัดงานประเพณีและรวมกิจกรรมทางพิธีศาสนา จํานวน 20,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานและรวมกิจกรรมวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน 
-วันปิยมหาราช 
-พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
-วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
-วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 
-กิจกรรมวันจักรี วันท้องถิ่นไทย วันเทศบาล ฯลฯ โดยเป็นคาใช้
จายในการจัดงานและรวมกิจกรรม ได้แก คาพานพุมดอกไม้
สด พานพุมเงินพุมทอง พวงมาลา คาจัดสถานที่ 
คาอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 100,000 บาท
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"เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างใน
สังกัดสํานักปลัด  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปฏิบัติงาน
อันเป็นประโยชน์แกเทศบาล" 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 

คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารวมการ
ประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด
สํานักปลัด และหนวยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล และผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการ
ประชา สัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ "              
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท  0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563        
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 

คาใช้จายในโครงการประชารวมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี เพื่อ
ปรองดองและสมานฉันท์ และสงเสริมและสร้างจิตสํานึกรัก
ประชาธิปไตยแกประชาชน และนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลแมไร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"สําหรับจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการ อบรม และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นตามโครงการฯ เพื่อสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตย
แกเด็ก เยาวชนและประชาชนสงเสริมคานิยมยึดมั่นในความซื่อ
สัตย์ สุจริต                           
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไปแบบ ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 163    
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คาใช้จายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ประจําองค์กร ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุง บํารุง
รักษาระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี สารสนเทศ และเว็บไซต์
ประจําองค์กร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลแมไรและคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นตามโครงการฯ"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไป แบบ ผ.02 ลําดับที่ 11 หน้า 164 

คาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะ  คาที่พัก คา
อาหาร เครื่องดื่มคาของที่ระลึก และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ ใน
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานสําหรับผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้
สังเกตการณ์ เชน ผู้นําชุมชนหรือผู้แทนประชาชนในตําบลแม
ไร                  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                       
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไป แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 160
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คาใช้จายในโครงการศูนย์ข้อมูลขาวสารเทศบาลตําบลแมไร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 7,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลขาว
สารของเทศบาลตําบลแมไร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ที่จําเป็นตอการดําเนินงานของศูนย์ฯ คาจัด
ทําเอกสารเผยแพรตาม พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารได้แก สื่อสิ่ง
พิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายขาว รายงานประจําป ฯลฯ
                                                         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไป แบบ ผ.02 ลําดับที่ 12 หน้า 165 

คาใช้จายในโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับประชาชน และ
การเข้าถึงบริการของรัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายสําหรับประชาชน และการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการอบรม 
คาเอกสารประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตาม
โครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับ การฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไปแบบ ผ.02 ลําดับที่ 10 หน้า 164   
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โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกพนักงานและเจ้าหน้าที่  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาที่
พัก และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตามโครงการฯ เพื่อสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานบริหารทั่วไป แบบ ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 160     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ สําหรับทรัพย์สินที่อยู ในการดูแลของสํานักปลัด
เทศบาล"
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง
เอกชน และการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ อปท.ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
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ค่าวัสดุ รวม 481,073 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 79,073 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล เชน  ทอระบายน้ํา  ปูน
ซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  ไม้
ตางๆ  สี  กระเบื้อง  ตะปู  สําหรับ ใช้ดําเนินการกอสร้างหรือ
ซอมแซมสิ่งกอสร้างตางๆ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยูในความดูแล รับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลแมไร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ได้แก สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน   กรวยจราจร  กระจกโค้งมนยาง
รถยนต์  แบตเตอรี่  หม้อน้ํารถยนต์"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)        
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 323,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลแม
ไร อาคารที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมไร และ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมไร"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้บริการน้ําประปาสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบล
แมไรและอาคารที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมไร"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) 
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาใช้บริการโทรศัพท์สําหรับเครื่อง
ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลแมไร "
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)       

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

" เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาใช้บริการไปรษณีย์ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ของเทศบาลตําบลแมไร "
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บริการเครือขาย อินเตอร์เน็ต คา
โทรศัพท์ติดตอเครือขาย อินเตอร์เน็ต คาบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)        

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)   
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งบลงทุน รวม 230,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อ
เลื่อน มีโช้คปรับความสูง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2  ตัวๆ ละ 3,500.00บาท จํานวน 7,000.00
 บาท"
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร
คุณสมบัติเครื่อง
- เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์
- ความเร็วในการสงแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผน
- หนวยความจํา 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได้ 400
 แผน
- กระจายสงอัตโนมัติ 272 เลขหมาย
- สงเอกสารได้ครั้งละ 20 แผน
- ทํางานเป็นปริ้นเตอร์ได้สูงสุด 20 แผน/นาที
- ถายเอกสารสูงสุด 99 สําเนา, ยอ-ขยายเอกสาร 50 – 400%
- ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผน
- เทคโนโลยี : Monochrome Laser
- หนวยความจํา : 16 MB
- ตลับหมึก : TN-2260 (รหัสสินค้า 4161631)
- หน้าจอ : 16 characters x 2 lines
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 22,600 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็น
และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาดไม
ต่ํากวา 40,000 บีทียู  5,500 บาท(กําหนดราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หมวด
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สํานักงาน ลําดับที่ 10.6  หน้า 81)              
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559- เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)        
งานบริหารทั่วไป(00111) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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จัดซื้อระบบขยายเสียงสําหรับการประชุมและสัมมนา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจัดซื้อระบบขยายเสียงสําหรับการประชุมและ
สัมมนา จํานวน 1 ชุด ราคา 45,000 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องควบคุมและจายไฟ Central Units จํานวน 1 ตัว
- มีสวิตซ์เปิด-ปิด และสัญญาณไฟแสดงการทํางานของระบบ
- มีสายพร้อมปลั๊กยาว 12 เมตร สําหรับตอไปยังชุดประชุม 
- มีวอลลุมควบคุมการตอใช้งานจากไมโครโฟน ภายนอกได้ 1 ตัว
- มีวอลลุมควบคุมการตอใช้งานจากสัญญาณเทป ซีดี และอื่นๆ  1
 ชอง
- สามารถตอชุดรวมประชุมมากถึง 50 ชุด
- ความต้านทาน : 10 k Ohm
สัญญาณไมโครโฟน
- สัญญาณรบกวนขาเข้า : 90 dBu
- สัญญาณเสียงเพลง จํานวน : 1 ชอง
- ความต้านทาน : 10  Ohm
- ระบบสัญญาณรบกวนขาเข้า : 100 dBu
สัญญาณเสียงประชุม
- ปุ่มปรับเสียงไมค์และเสียงเตือน : แยกอิสระ
- สวิตซ์กดตัดการทํางาน : เฉพาะชุดผู้เข้ารวมประชุม
- ความถี่สัญญาณเสียงเตือน : 555 Hz
- สัญญาณออกสูงสุด : 9 Vrms
- ขนาด W x H x D : 430 x 56 x 150 (m.m.)

2. ไมค์ประชุมสําหรับประธาน Chairman Units จํานวน 1 ตัว
 - ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้าน  (12-48V)
- ความถี่ตอบสนอง : 100 Hz - 20 kHz
- ลําโพงทนกําลังขับ : 3 Watt 8 Ohm
- สวิทซ์กดตัดการทํางานผู้รวมประชุม : กดตัด, ปลอยดับ
- ขนาด W x H x D : 130 x 60 x 151(mm.)

3 ไมค์ประชุมสําหรับผู้รวมประชุม Delegate Units จํานวน 10
 ตัว
- ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12-48V)
- ความถี่ตอบสนอง : 100 Hz - 20 kHz
- ลําโพงทนกําลังขับ : 3 Watt 8 Ohm
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- รับสัญญาณเสียงขาเข้า : 110 dB(SPL)
ขนาด W x H x D : 130 x 60 x 151 (mm.)
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 15,400 บาท

"เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล  ขนาด 50 นิ้ว"
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภําพด้วยหลอดภําพ แบบ LED Backlight
4) สํามํารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภํา
พยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ลําดับที่ 5.5  หน้า 63)                  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 22,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 สําหรับการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000.00
บาท โดยมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา   ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย  (กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)  

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท
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"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 (กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)  
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

"เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน  4,300  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งทั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
(กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500.00บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
และบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตําบลแมไรใน
รายการซอมซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์จ้างเอกชนและการเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการของ อปท.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและ
วันสําคัญตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก วัน
จักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม วันปิยมหา
ราช 23 ตุลาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวฯ 5 ธันวาคม งานพอขุนเม็งรายมหาราช วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม พิธีทานหาแม
ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม  รดน้ําดําหัววันสงกรานต์  สรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)         
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งกอ
สร้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งกอสร้าง ได้แก คาจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็น
กลางเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้
บริการของเทศบาลตําบลแมไร"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 541,200 บาท
งบบุคลากร รวม 482,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 482,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 347,400 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก  พนักงาน
เทศบาลตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต วันที่ 1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 "
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตําแหนง ผู้ชวย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565 "
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)

งบดําเนินงาน รวม 58,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 58,800 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิ  ให้แก พนักงาน
เทศบาล ตําแหนง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,759,790 บาท
งบบุคลากร รวม 1,975,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,940 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองคลัง 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน
 2565  จํานวน  6  อัตรา ได้แก
1) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1   อัตรา 
2) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและ
บัญชี จํานวน  1 อัตรา
3) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
4) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
5) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา
6) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1
 อัตรา    
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก. อบต
. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)"     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิให้แกให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตําแหนงเจ้า
พนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆละ 2,000
 บาท    หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง   จํานวน 12 เดือนๆเดือนละ  3,500 บาท  หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหาร
งานคลัง(00113)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 478,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง  จํานวน  3  อัตรา ได้แก  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  ,  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) งานบริหารงานคลัง(00113)         

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:07 หน้า : 41/156



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    จํานวน  2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ และผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  หนังสือสํานักงาน กจ
.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113)     

งบดําเนินงาน รวม 597,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนดังนี้
1) คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ตามมติ กทจ.เชียงราย และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคาตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้แกเทศบาล
ตําบลแมไร เชน คณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคณะกรรมการ
ประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการตางๆ  ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ด้วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวัน
ที่ 12 กัยายน 2561เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายตาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)   
"     
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)     
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ค่าใช้สอย รวม 252,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 20,000 บาท

"1) คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้าง
ผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพย์สิน คาตรวจงินิจ)ยโรค คาทํา
หมัน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสั่งพิมพ์ตางๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ตลอดจนการ จ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค 2564 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
.2563  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113)"     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้า
รับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 4) พ
.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)"     

2) คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเข้ารวม
ประชุม หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)"     
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3) คาใช้จายในโครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 122,900 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บ
รายได้  โดยการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยเป็นคาจัดทําและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการชางลูกมือแผนที่ภาษี  ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องในโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี  และทะเบียน
ทรัพย์สิน  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินลิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระรทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558  หนังสือที่ 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง(00113)"     
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4)คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกประชาชน
เกี่ยวกับการชําระภาษีและการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แกประชาชนเกี่ยวกับการชําระภาษี การสร้างแรงจูงใจในการ
ชําระภาษี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  โดยเป็นคา
จัดทําเอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการฯ  พระราชบัญญัติภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0808.3/ว
 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) "     

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:07 หน้า : 47/156



5 ) คาใช้จายในโครงการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ 2565  เพื่อนําเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
สามารถเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและให้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตําบล
แมไร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการฯ  พระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบิ
รหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) "     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เชน ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้าฯลฯ การซอม
แซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน เชน เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมฯลฯซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้ง
ใหญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท  2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)"   
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  ได้แก กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทรัดเหล็ก เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ฯลฯเป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค์ลอย
พร้อมเครื่องสงสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว เชน ผงซักฟอก สบู  น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด มีด ถัง แก้วน้ํา หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113) เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ์ เชน ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้าย
ประชาสัมพันธ์  กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พูกัน เมมโมรี่การ์ด
  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพรผล
การดําเนินงาน ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เชน แผนจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  และวัสดุอุปรณ์
ประกอบและอะไหล ฯลฯ  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     
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งบลงทุน รวม 186,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน แบบมือผลัก 10 ตู้ จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 101,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน แบบมือผลัก 10
 ตู้ จํานวน 2 ตู้เดี่ยว 4 ตู้คู ขนาดกว้าง 3820 x ลึก 914 x 
สูง 1980 มิลลิเมตร สําหรับจัดเก็บเอกสารสําคัญทางการเงิน ฏีกา
ประกอบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลแมไร กําหนดราคา
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

คาจัดซื้อโทรศัพท์ จํานวน 1,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรศัพท์ จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
โทรศัพท์สํานักงานแบบมีสาย เป้นโทรศัพท์แบบปุ่มกด แบบมี
สาย ชนิดตั้งโต๊ะ มีจอ LED แสดงผลหมายเลขโทร
เข้า-ออก โทรทวนซ้ําหมายเลขลาสุด เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานกําหนดราคาตามท้อง
ตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552      
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิน ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:07 หน้า : 51/156



คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มี
อายุการใช้งานมานานพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน
การทํางา โดยมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานดังนี้      
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย      
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB      
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้      
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา  ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ     
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ  
   
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB     –
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB     
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย     
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย     
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง     
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง     
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
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- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย เป็น
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ป 2563 ข้อ 7  ฉบับเดือน พ.ค. 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์
ของ อปท.  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
คลัง (00113)    

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)     
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ป 2563 ข้อ 62  ฉบับเดือน พ.ค
. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์
ของ อปท.  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารคลัง (00113)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)   งานบริหารคลัง (00113)"     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 35,000 บาท
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เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ       
หรือคาซอมกลาง เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ       
เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา  เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสี
ใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม ฯลฯ       
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสิรมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564    
   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 406,020 บาท
งบบุคลากร รวม 406,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 406,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 406,020 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก  พนักงาน
เทศบาลตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต วันที่ 1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 "
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,492,360 บาท

งบบุคลากร รวม 740,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 740,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 186,960 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  สังกัดสํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 2 อัตรา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  - 30
 กันยายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ 0809.2
/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,080 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 คน 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565   
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้าง 
สังกัดสํานักปลัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 ได้แก พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2
/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)" 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,420 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30
 กันยายน 2565 ให้แก พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป จํานวน 6 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)" 

งบดําเนินงาน รวม 682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว คาตอบแทน อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการ
พิจารณาเงินทําขวัญข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)"
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิ
ให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) "

ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 456,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ชวยเหลืองานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและงานชวยเหลือและให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
จากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน เวรรักษาการณ์รับสงวิทยุ งานรักษา
ความปลอดภัย งานทําความสะอาด
งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานผลิต
และพิมพ์เอกสารงานบันทึกข้อมูล งานซอมบํารุงยานพาหนะ เป็น
ต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ได้แก วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 120,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย ได้แก เครื่องแบบชุดปฏิบัติ
การสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อชูชีพ  ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ
.2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุประกอบ และอะไหล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)"

งบลงทุน รวม 69,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติกขนาดความจุ 1,000 ลิตร 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา 1,000 ลิตร
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคารวมโครงเหล็ก
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยาแรงดันสูง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องยนต์เบนซิล 6.5 แรงขึ้นไป
- ปั๊มพนยาสามสูบขนาด3/4 6หุน
- ก้านพนยา และวัสดุประกอบและอะไหล ฯลฯ
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 15,400 บาท

"เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล  ขนาด 50 นิ้ว"
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภําพด้วยหลอดภําพ แบบ LED Backlight
4) สํามํารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภํา
พยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ลําดับที่ 5.5  หน้า 63)                       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 22,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 สําหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000.00บาท เพื่อ
ใช้งานในกองคลัง โดยมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา   ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย  (กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)  

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500.00บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 )  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ และกิจกรรมวัน อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้และ
อบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ฯ และ
กิจกรรม วัน อปพร.โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะคาของที่ระลึก และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ คาใช้จายในกิจกรรมวัน อปพร. กิจกรรมอาสา
จราจรเพื่อชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 169
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2) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน ฯลฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ คาของที่ระลึก และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตาม  พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 มาตรา 20 และ มาตรา 41
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50(9)
-เป็นไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16(29)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:08 หน้า : 63/156



3) โครงการฝกอบรมและให้ความรู้แกประชาชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ

จํานวน 40,000 บาท

1.เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและทบทวน
ให้ความรู้แกประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควันโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ คาของที่
ระลึก และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ  จํานวน  20,000
 บาท
2.เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและทบทวน
ให้ความรู้แกประชาชนด้านการป้องกันอุทกภัยแผนดินไหว และ
ดินโคลนถลมโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ 
คาพาหนะคาของที่ระลึก และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ  จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานรักษาความสงบภายในแบบ ผ
.02 ลําดับที่ 4 หน้า 169

4) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลง
ทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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5) คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

สําหรบจายเป็นคาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารวมการ
ประชุมสัมมนาการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ(อําเภอแมจัน)

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อเป็น
1.คาจ้างเหมาบริการรายเดือนเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานและ
อํานวยความสะดวก ณ สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการรา
มในการชวยเหลือประชาชนฯ จํานวน 1 คน อัตราคาจ้างเดือน
ละ 9,450 บาท
2.คาจ้างเหมาบริการรายเดือนเพื่อชวยเหลือในการดูแลทําความ
สะอาดภายใน ณ สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการรามใน
การชวยเหลือประชาชนฯ จํานวน 1 คน อัตราคาจ้างเดือน
ละ 5,000 บาท
3.คาจัดซื้อจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่จําเป็นสําหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ
 สถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการรามในการชวยเหลือ
ประชาชนฯ เชน กระดาษ  ปากกา ฯลฯ จํานวน 70,000 บาท
4.คาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ณ สถานที่
กลางสําหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการรามในการชวยเหลือ
ประชาชนฯ จํานวน 16,600 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:08 หน้า : 66/156



งานจราจร รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยในการจราจร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยในการ
จราจร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คา
พาหนะ คาของที่ระลึก คารณรงค์ประชาสัมพันธ์ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานรักษาความสงบภายในแบบ ผ
.02 ลําดับที่ 6 หน้า 170

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอุปกรณ์ คา
เครื่องดื่ม คาตอบแทนสมาชิก อปพร. คาตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1634 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(00121) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานรักษา
ความสงบภายในแบบ ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 168
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 32,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ได้แก วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล เชน กระจกโค้งมนสัญญาณไฟกระพริบ แผงกั้น
เหล็ก  กรวยยางจราจร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,473,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,687,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,687,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,320,100 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก พนักงาน
เทศบาลในกองการศึกษา   ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,นักวิชาการศึกษา,เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565
2.เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
ครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแม
ไร จํานวน 11 อัตรา  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)               

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา , หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)        
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงครู คศ.2
 จํานวน  6 ราย  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 911,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ดังนี้        
1) คาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565 จํานวน 286,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)       
 
2) คาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา        
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  จํานวน 625,200.- บาท     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  จํานวน 24,000
.- บาท           
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
2) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เป็นเงิน 120,000.- บาท      
    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

งบดําเนินงาน รวม 685,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ตาม
มติ ก.ท.จ.เชียงรายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา       
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นของ อปท. พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)        

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:08 หน้า : 70/156



คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิให้แกพนักงานเทศบาล
ในกองการศึกษา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 17,200 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรตามสิทธิให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในกองการศึกษา ดังนี้       
1) เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรตามสิทธิให้แกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 8,400 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       
2) เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรตามสิทธิให้แกพนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 8,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9        
สิงหาคม 2559   เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)        
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ได้แก คาจ้างเหมาบริการ ถาย
เอกสาร พิมพ์รูปภาพสีหรือขาวดํา เป็นต้น  คาโฆษณาและเผย
แพร ได้แก คาจ้างเหมาบริการจัดทําวารสารหรือสิ่งพิมพ์ประชา
สัมพันธ์ตางๆ เป็นต้น คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซัก
ฟอก,คาตักสิ่งปฏิกูล,คาติดตั้งประปา,คาจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเอกชน
และเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ อปท.       
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคารับรองของกองการศึกษา ในการต้อนรับสวนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลง
ทะเบียน คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้างในกองการศึกษา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาใช้จายอื่นๆ ในการเข้ารวมการ
ประชุม สัมมนา การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในกองการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)         
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คาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาที่พัก คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ใน
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ บํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษา แยกเป็นการบํารุงรักษาและซอม
แซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ ของ  กองการ
ศึกษา ซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้งใหญภายในวงเงินไมเกิน 10,000
 บาท การบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินภายใน
อาคาร เชน ซอมประปา ซอมระบบไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 แหง ซึ่งไมใชการซอมบํารุงครั้งใหญภายในวงเงิน
ไมเกิน 10,000 บาท       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ของ อปท. 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา       
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล เชน  
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่มสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล เชน  ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางเก็บสายไฟ และชิ้นสวน
วิทยุ สําหรับใช้ในศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตําบลแมไร และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย       
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท. 2562  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)        

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล เชน ชักโครก ก๊อกน้ํา ปูน
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย ทอระบายน้ํา สี กระเบื้อง ตะปู ไม้
ตางๆ สําหรับดําเนินการกอสร้างหรือ ซอมแซมสิ่ง กอสร้าง
ตางๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สําหรับเด็กนักเรียน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร เชน ยาสามัญประจํา
บ้าน แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ และ
เวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับใช้ในการดําเนินงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม เชน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ พันธุ์
หญ้า  กระถาง อุปกรณ์จัดสวน สปริงเกอร์ ปุ๋ย  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ  อปท. 2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์ ที่ใช้กับกล้องดิจิตอล ขาตั้งสําหรับแสดง
ภาพ ผลงาน แผนป้ายไวนิล ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท
. 2562     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผน
ดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  สําหรับใช้ปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงาน ของ อปท. 2562  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 142,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลแมไร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้บริการน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลแมไร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)        
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 92,400 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บริการเครือขายอินเตอร์เน็ต คาโทรศัพท์
ติดตอเครือขายอินเทอร์เน็ท คาบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ในเขตตําบลแมไร         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ อปท. 2562      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)       

งบลงทุน รวม 101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน

จํานวน 57,000 บาท

"เพื่อเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก       
จํานวน 10 ตัวๆละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     
  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel       
- มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)       
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีคา
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้       
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว       
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้       
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dunamic  
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้       
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง       
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- สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางน้อย  
     - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็น
อยางน้อย       
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน       
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองเดียวกันได้       
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66       - สามารถทํางานได้ที่
อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอยางน้อย 
      
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP" , RTSP 
ได้เป็นอยางน้อย       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0210.5/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564       
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผน
งานบริหารทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 144       

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 44,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง       
คุณลักษณะพื้นฐาน       
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย       
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB       
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้        
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ       2) มีหนวยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ       
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม น้อยกวา 2 GB      
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB        
 -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย       -มี DVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย       -มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง       
-มีชองเชื่อมตอ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง       
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์       
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 และเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์  ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563       
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) และ        
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผนงานบริหารทั่วไป ลําดับ
ที่ 1 หน้า 144       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,840,760 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,782,760 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,389,325 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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1)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 314,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลแมไร จํานวน 5 ศูนย์ ดังนี้       1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากว๋าว หมูที่ 1    จํานวน 50 คน ๆ ละ 1,700 บาทตอป เป็น
เงิน  85,000 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอป เป็นเงิน   25,500 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6      จํานวน 60 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอป เป็นเงิน  102,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6       จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอป เป็นเงิน    68,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7       จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 1,700 บาทตอป เป็นเงิน    34,000 บาท       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) และ       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานการศึกษา  ลําดับที่ 3
 หน้า 137       

2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25565

จํานวน 113,000 บาท

คาหนังสือเรียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังนี้       
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      6,000 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      2,000 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      8,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6       จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      3,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7       จํานวน  5 คน ๆ
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 ละ 200 บาทตอป  เป็นเงิน     1,000 บาท       
คาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังนี้       
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      6,000 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      2,000 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      8,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6       จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป เป็นเงิน      3,000 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7       จํานวน  5 คน ๆ
 ละ 200 บาทตอป  เป็นเงิน     1,000 บาท       
คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน 5 ศูนย์ ดังนี้       
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน      9,000  บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน      3,000  บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน     12,000 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6       จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน       4,500 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7       จํานวน  5 คน ๆ
 ละ 300 บาทตอป เป็นเงิน       1,500 บาท       
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 5 ศูนย์ ดังนี้       
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1    จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอป เป็นเงิน  12,900 บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอป เป็นเงิน   4,300 บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6      จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอป เป็นเ
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งิน  17,200 บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6       จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 430 บาทตอป เป็นเงิน    6,450 บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7       จํานวน  5 คน ๆ
 ละ  430 บาทตอป เป็นเงิน    2,150 บาท       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562          
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผน
งานการศึกษา ลําดับที่ 3 หน้า 137       

3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 951,825 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร จํานวน 5
 ศูนย์ จํานวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1
 จํานวน  50  คน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3
 จํานวน 15 คน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6
 จํานวน 60 คน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่  6 จํานวน 40
 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7 จํานวน 20
 คน รวมจํานวน 185 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245 วัน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)  แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 1 หน้า 136       
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4)โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลแมไร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมไร  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธีเปิด  พิธีปิด การแขง
ขัน คาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ของรางวัล คา
อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวม       
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย       
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียน 
และประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 1
หน้า 150       
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ค่าวัสดุ รวม 1,393,435 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,393,435 บาท

"เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆเกี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว เชน น้ํายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แหง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าสักขวาง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กห้วยไรบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง) และเป็นคาจัด
ซื้อน้ําดื่มสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ทต.แม
ไร จํานวน 5 แหง เป็นเงิน 100,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)         
"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตําบลแมไร จํานวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมไร ดังนี้       
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1  จํานวน 50 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 95,810  บาท       
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 28,743  บาท       
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร หมูที่ 6  จํานวน 60 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  114,972  บาท       
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไรบน หมูที่ 6   จํานวน 40 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน   76,648  บาท       
5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง หมูที่ 7   จํานวน 20 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  38,324  บาท          
6)โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย (สังกัด สพฐ.) จํานวน 190 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 364,078 บาท       
7)โรงเรียนบ้านสันกอง (สังกัด สพฐ.) จํานวน 300 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 574,860 บาท  
รวมทั้งสิ้น 1,293,435 บาท      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)  แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 1 หน้า 136        
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,058,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 798,000 บาท

"เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอน
ชัย (สพฐ.) จํานวน 190 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน  จํานวน 200
 วัน   โดยงบประมาณรัฐจัดสรรร้อยละ 100
 เป็น  จํานวน 798,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
)  แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 1 หน้า 136        

2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 1,260,000 บาท

"เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปที่  1 - 6 จํานวน 300 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน  โดยงบประมาณรัฐจัดสรรร้อยละ 100
 เป็นจํานวน 1,260,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  แผนงานการศึกษา  ลําดับที่ 1 หน้า 136         
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 263,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 263,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 44,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยเป็นคา
ใช้จายในการจัดสถานที่รูปแบบนิทรรศการในระยะแรก และเป็น
คาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เชน ชุดโต๊ะม้าหิน
ออน หนังสือ ชั้นวางเอกสารหรือหนังสือ ข้อมูลเอกสารความ
รู้ ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นเงิน 50,000
 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (00214) และแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(2561-2565) แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 4 หน้า 137          

2) โครงการสนับสนุนสงเสริมนักเรียนเรียนดีหรือยากจนในพื้นที่ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นคาจ้างนักเรียนนักศึกษา ทํางานชวงปิดภาคเรียน ตามโย
บายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ  เป็น
เงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว569 ลงวันที่        
14 มีนาคม 2551  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (00214) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงาน
การศึกษา ลําดับที่ 2 หน้า 136          
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3) โครงการสงเสริมการเรียนรู้ภาษาตางประเทศ จํานวน 75,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายทางด้านบุคลากรครูผู้สอน สื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯ เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (00214) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  ลําดับที่ 3.2 หน้า 24      
     

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ตําบลแมไร

จํานวน 114,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต
ชุมชน (USONET)  เป็นต้น  
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและเบิก
จายคาจ้างเหมาบริการ  ของ อปท. 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ(00214) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผนงาน
การศึกษา ลําดับที่ 6 หน้า 138          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 562,400 บาท

งบบุคลากร รวม 517,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานเทศบาล ตําแหนงเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนัก
วิชาการสุขาภิบาล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30
  กันยายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:08 หน้า : 88/156



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานจ้าง 
สังกัด สํานักปลัด ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 - 30  กันยายน 2565
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
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งบดําเนินงาน รวม 44,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัด งาน
สาธารณสุข และคาตอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามมติ ก.ท
.จังหวัดและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)         

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายคาเชาบ้านตามสิทธิให้แก เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
นักวิชาการสุขาภิบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

"เพื่อจายคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก เจ้าพนักงานสาธารณ
สุข และนักวิชาการสุขาภิบาล 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 688,150 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 359,150 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 209,150 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 9,600 บาท

"เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และการขึ้นทะเบียน
จํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครในการสํารวจจํานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1175ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไมตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0819.3/ว1795ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2562  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายในการรณรงค์การ
ควบคุมแหลงเพาะพันธุ์ยุงลาย คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอก
ควัน ทราย เคลือบสารทีมีฟอส คาน้ํามันเชื้อเพลิงผสมน้ํายาและ
เครื่องพนหมอกควันพร้อมอุปกรณ์ตางๆ การรณรงค์ป้องกันโรค
พิษ  สุนัขบ้าการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็น
สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า  โรคติดตอที่เกิดจากการบริโภค
อาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด - 19) เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Food Safty) และ
มาตรฐานอาหารอรอย (Clean Food  Good Test) และโรค
ติดตออื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานบริการสาธารณ
สุข แบบ ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 134    

2) โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 49,550 บาท
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"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  คาพาหนะ คาของที่
ระลึก คาจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์และวัสดุและจายเป็นคาสํารวจ
ข้อมูลและทะเบียนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2563  ลําดับที่ 3.1 หน้า 18 
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3) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  คาพาหนะ คาจัดทํา
ใบ ประกาศ และบัตรประจําตัวผู้ประกอบการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  และประกาศ
สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

4)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้ปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข  และผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

5)คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.25565

จํานวน 10,000 บาท

"สําหรับจายเป็นคาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารวมการ
ประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข  และผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                       
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และน้ํายาตาง ๆ เพื่อใช้
ในงานชวยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉิน เชน แอลกอฮอล์ ยาล้าง
แผล สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เปลหามคนไข้ เกรวัด
ความ ดันออกซิเจน หมอนประคองศีรษะพร้อมสายรัด และ
เวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสาธารณสุข แบบ ผ.02
 ลําดับที่ 1 หน้า 134     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร
หรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตร
ตอชั่วโมง
2)ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3)กําลังเครื่องยนต์ไมน้อยกวา25 แรงม้า
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การ
เกษตร ลําดับที่ 2.4  หน้า 43)                       
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งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านเพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  
หมูที่ 1-9 ในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ด้านการ
สาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 134 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน หมูที่ 1 - 9 จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมูที่ 1-9 ใน
การดําเนินของอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานชุมชนหมูบ้าน
ละ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2559 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561 -2565) แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 135     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมผู้ติดเชื้อ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมผู้
ติดเชื้อ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม หรือจัด
กิจกรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้ติดเชื้อ และคา
ใช้จายที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) แผนสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 148     
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2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร เครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม และคาใช้จายที่จําเป็น ตาม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) แผนสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02  ลําดับที่ 4
 หน้า 148 

3) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลแมไร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการชุมชนตําบลแมไร โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการ ฝกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) 
แผนสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 147
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4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแมไรโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝก
อบรม และคาใช้จายที่จําเป็นตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคม และสังคมสงเคราะห์ (00232)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) แผนสังคมสงเคราะห์  แบบ ผ.02 ลําดับที่ 5
 หน้า 149 

5) โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแมไร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ของ อปท. เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแมไร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ของ อปท. พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคม และสังคมสงเคราะห์ (00232)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) แผนสังคมสงเคราะห์  แบบ ผ.02 ลําดับที่ 5
 หน้า 149 
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการสนับ
สนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์(00232) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) แผนสังคมสงเคราะห์ แบบ ผ.02 ลําดับที่ 6
 หน้า 149      
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,892,020 บาท

งบบุคลากร รวม 3,045,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,045,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,615,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองชาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  -  30
 กันยายน 2565
จํานวน  6  อัตรา ได้แก
1) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผอ.กองชาง จํานวน  1
  อัตรา  
2) เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง    จํานวน  1
  อัตรา  
3) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นายชาง
โยธา(ปง./ชง./อาวุโส) จํานวน  2  อัตรา  
4) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงาน
ธุรการ(ปง./ชง./อาวุโส)  จํานวน  1  อัตรา  
5) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน วิศวกร
โยธา (ปก./ชก.)จํานวน  1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  และ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอสร้าง  จํานวน  12
  เดือนๆ  ละ  5,000  บาท    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,157,760 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 5 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์สวนกลาง, ผู้ชวย
ชางโยธา,ผู้ชวยชางไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก) จํานวน 497,480
 บาท
2)เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 480,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 200,760 บาท

เพื่อจายเป็น คาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 9 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์สวนกลาง, ผู้ชวยชาง
โยธา,
ผู้ชวยชางไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก และพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 442,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองชาง และคาตอบแทน ผู้
ปฏิบัติงานให้แกเทศบาลตําบลแมไร ตามมติ ก.ทจ. จังหวัด และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  15:52:08 หน้า : 104/156



ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป คาจ้างเหมาบริการอื่นเกี่ยว
กับการสาธารณูปการของเทศบาล เชน ประปา ไฟฟ้า คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ คาถาย
เอกสาร เข้าเลม คาจ้างพิมพ์รูปสีหรือขาวดํา จ้างเหมาซอมแซม
ทรัพย์สินตาง ๆ ของเทศบาลขุด
ลอกลําเหมือง ขุดลอกรองระบายน้ําที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์จ้างเอกชนและการ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับเป็นคาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง   คาใช้จายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  ฯลฯ ในกองชาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  
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2) คาใช้จายในการฝกอบรมและสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาลงทะเบียน คาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารวมการ
ประชุม สัมมนา การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ในกองชาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

3)คาใช้จายในโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการโยธา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านการโยธา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร  คา
อาหาร  เครื่องดื่ม  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ และคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลตําบลแมไร  ในการ
ซอมบํารุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน การบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ  เก้าอี้  ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์สิ่งกอสร้างฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์จ้างเอกชนและการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

ค่าวัสดุ รวม 940,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาลตําบลแม
ไร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล
เชน ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  และชิ้นสวน
วิทยุ สําหรับใช้ภายในสํานักงาน  
และซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตําบลแมไร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริการงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุ ประกอบและอะไหล เชน ทอระบายน้ํา ปูน
ซีเมนต์ หิน ดิน ทราย ไม้ตางๆ สี กระเบื้อง ตะปู สําหรับ  ใช้
สําหรับดําเนินการกอสร้างหรือซอมแซม
สิ่งกอสร้างตางๆ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของ เทศบาลตําบลแมไร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริการงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบและอะไหล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุประกอบและอะไหล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุ ประกอบและอะไหล เชน แผน
ป้าย ประกาศ  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  สี  วัสดุที่ใช้กับกล้อง
ถายรูปดิจิตอล เป็นต้น สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลแมไร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง 
และวัสดุประกอบและอะไหล  เชน แผนดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์
และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลแมไร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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งบลงทุน รวม 1,068,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,068,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ใบพัดลม ขนาด 18
 นิ้วปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสาย ซ้าย-ขวา และหยุดสายด้วย
สวิตซ์แบบดึง
จํานวน 5 ตัว (ตัวละ 3,000 บาท) (กําหนดราคาตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไมมีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานบริหารเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00312) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ (ราคาไมรวมคาติด
ตั้ง) 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองชาง
1)ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2)ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ํา
3)รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนินไฟฟ้าแตละชุดมีดังนี้
(1)แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2)โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3)แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4)หลอดไฟแสงสวางพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5)สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6)คัดเตอร์ 1 อัน
(7)ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
(8)ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)
4)คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
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(1)ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ สําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกวา 10 กิโลวัตต์
(2)ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220
 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์ สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 10 กิโลวัตต์
(3)มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
-ไมเกิน +5 , -5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกวา 5
 กิโลวัตต์
-ไมเกิน +2.5, -2.5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไมน้อย
กวา 5 กิโลวัตต์
(4)สําหรับเครื่องกําเนินไฟฟ้าที่มีขนาดไมน้อยกวา 5 กิโลวัตต์
สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคา Power Factor ตั้งแตร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
(5)เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดสงกําลังขับโดย
ตรง (Direct Coupling)
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานบริหารเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00312)

โครงการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ซอมแซมเครื่องขยายเสียง และลําโพง
หมู  บ้านดอนชัย หมูที่ 8 ตําบลแมไร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งซอมแซม เปลี่ยนแปลงเครื่องขยายเสียง และ
ลําโพงหมูบ้านดอนชัย หมูที่ 8 ตําบลแมไร
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00312) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2564 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 9 หน้า 29

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน พลาสติก (โหลดถังด้านลาง) จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน พลาสติก (โหลดถังด้าน
ลาง) 
จํานวน 1 เครื่อง 
- แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)  220 V
- ความถี่ (เฮิรตซ์) 50/60 Hz
- การควบคุมอุณหภูมิ (ระบบตัดไฟอัตโนมัติ) แบบเทอร์โมสตัท
- ความจุน้ํา ถังขนาด 18-20 ลิตร โหลดถังด้านลางไมต้องยกถัง
- อุณหภูมิน้ําเย็น (องศาเซลเซียส)  3-8 องศาC
- อุณหภูมิน้ําร้อน (องศาเซลเซียส)  82-90 องศาC
- จุน้ํา/พร้อมทําน้ําเย็น  4 ลิตร ตอ 1 ชั่วโมง
- จุน้ํา/พร้อมทําน้ําร้อน  2 ลิตร ตอ 1 ชั่วโมง
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานบริหารเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00312) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ชาง 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท
คุณลักษณะ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานบริหารเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00312) 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 17,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 7
 เครื่อง
(ราคาเครื่องละ 2,500 บาท) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานบริหารเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00312) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ์และบํารุง หรือซอม
แซมทรัพย์สินของเทศบาลตําบลแมไร ในรายการซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริการงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์จ้างเอกชนและการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การออกแบบ หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน 
และหรือสิ่งกอสร้างประเภทคาธรรมเนียม ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 20,000 บาท

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การออกแบบ หรือ
พัฒนาระบบตางๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ หรือสิ่งกอสร้างประเภทคาธรรมเนียม  คาใช้จายใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลแม
ไร  และจายเป็นคารังวัดที่ดินที่ประชาชนมอบให้  เทศบาลตําบล
แมไรและคาติดตั้งมาตรวัดน้ําประปา คาธรรมเนียมตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)  
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้ง ตอเติม ขยายและซอมแซมไฟกิ่งสาธารณะในหมูบ้าน 
ซอย 2 ,ซอย 3/2 , ซอย 8 และทุกซอยในหมูบ้าน  บ้านป่าสักขวาง 
หมูที่ 3  ตําบลแมไร (อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาแมฟ้า
หลวง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการติดตั้ง ตอเติม ขยายและซอมแซมไฟ
กิ่งสาธารณะในหมูบ้าน ซอย 2 ,ซอย 3/2 , ซอย 8 และทุกซอย
ในหมูบ้าน บ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แบบ ผ.02  
ลําดับที่ 6 หน้า 82
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งานสวนสาธารณะ รวม 201,000 บาท
งบลงทุน รวม 201,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จํานวน 201,000 บาท

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด 
รายละเอียดดังนี้ 
1.1 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล 
1.2 อุปกรณ์บริหารข้อเขา-ขา 
1.3 อุปกรณ์แก้ปวดเขา
1.4 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล
1.5 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู
1.6 อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานสวนสาธารณะ
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้าที่ 145
 ลําดับ 1
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  จัดหาที่ทิ้งขยะ จัดซื้อถังขยะ  จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย  โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกการคัดแยกมูล
ฝอยในครัวเรือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องาการจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 1 หน้า 182

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

คาจัดซื้อเตาเผาขยะ ปะจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะ ขนาดไมน้อยกวา 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง
คุณสมบัติทั่วไป
1. ขนาดของตัวเตา กว้างไมน้อยกวา 1,250 มิลลิเมตร ยาวไม
น้อยกวา 1,360 มิลลิเมตร สูงไมน้อยกวา 2,000 มิลลิเมตร ปลอง
สูงไมน้อยกวา 4,800 มิลลิเมตร
1.1 ชองป้อนขยะมีประตูเลื่อน ปิด - เปิด 
1.2 ชองเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา พร้อมตะแกรงเหล็กหลอ 
1.3 ชองลม และตักขี้เถ้า 
1.4 ชองลมสําหรับเผาไหม้ภายในตัวเตา เพื่อปรับปริมาณลม 
1.5 ชองไฟในเตา ด้านหลังมีฝา ปิด - เปิด 
1.6 ประตูด้านหลังของห้องเผา เขมา ควัน แก๊ส มีชองสําหรับเอา
ขี้เถ้าละเอียดออกพร้อมประตู ปิด - เปิด

2. วัสดุที่ใช้ทําเตาเผาประกอบด้วย 
2.1 อิฐทนไฟ (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบ
เทาหรือที่ดีกวามาแสดง) 
2.2 อิฐฉนวน (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบ
เทาหรือที่ดีกวามาแสดง) 
2.3 ปูนทนไฟ (มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบ
เทาหรือที่ดีกวามาแสดง) 
2.4 เหล็กโครงสร้าง หนาไมน้อยกวา 5 มิลลิเมตร
2.5 ทําด้วยเหล็กแผน 

3. ปลองควันประกอบด้วย 
3.1 เป็นปลองทรงกลมทําด้วยเหล็กม้วน
3.2 ปลองควันทอนลางขนาดภายนอกไมน้อยกวา 390 x 1,200
 มิลลิเมตร และภายในปลองหลอด้วยปูนทนไฟ หนาไมน้อย
กวา 50 มิลลิเมตร 
3.3 ปลองควันทอนบนขนาดภายนอกไมน้อยกวา 290 ? 3,600
 มิลลิเมตร

4. น้ําหนักเตา ไมน้อยกวา 4,500 กิโลกรัม
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5. เป็นเตาเผาแบบตอเนื่องที่สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้ง และ
เปยกที่มีความชื้นไมเกิน 25% ได้ไมน้อยกวา 50 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ติดตอกันได้ตลอดเวลาโดยไมต้องหยุดพัก 
6. การเผาไหม้ ไมใช้น้ํามัน แก๊ส สารระเหยใด ๆ รวมทั้ง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และเครื่องอัดอากาศชวยในการเผาไหม้ นอก
จากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ
7. ภายในเตามีห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้
เขมา ควัน แก๊ส พร้อมดัก เก็บฝุ่นอยูในตัวเดียวกัน
8. เริ่มจุดเตาด้วยขยะแห้งที่ติดไฟ เพิ่มอุณหภูมิจากปกติไป
ถึง 300 - 500 องศาเซลเซียส ได้ภายใน 20 - 30 นาที กอนนํา
ขยะที่คัดเตรียมไว้เผา ทยอยใสเข้าชองเผาขยะอยางตอเนื่อง โดย
ไมต้องทําการอุนเตา
9. รูปแบบเตาต้องมีความสมดุลทั้งตัวเตา และปลองควัน
กะทัดรัด เรียบงาย แข็งแรง พร้อมติด
ตั้งไมมีกลไกซับซ้อนเกินความจําเป็น ไมยุงยากตอการใช้งาน และ
การดูแลรักษางาย สามารถใช้งานได้โดยพนักงานเผาขยะเอง
10. อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้ 500 - 900
 องศาเซลเซียส
11. ไมมีอุปกรณ์เพิ่มเสริมเพื่อการกําจัด เขมา ควัน แก๊ส กอน
ปลอยออกจากปลองควัน 
12. มีบริการตรวจเช็คสภาพการใช้งานหลังการขายทุก 6 เดือน
เป็นเวลา 5 ป 
13. รับประกันความชํารุดบกพรองเป็นระยะเวลา 1 ป
(กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) งานและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลําดับ 2.3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 785,620 บาท

งบบุคลากร รวม 744,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 744,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 744,120 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
เทศบาลในสังกัดสํานักปลัด 
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน (00251)       

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิ
ให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตําแหนงเจ้าพนักงาน
ธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
คุณลัดษณะเฉพาะสังเขป
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)
(กําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ลําดับที่ 10.14  หน้า 84)                       
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 625,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพิ้นที่ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตําบลแมไร (ศปปส.ทต.แมไร) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายในโครงการ/กิจกรรมดําเนินงานเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เชน 
การฝกอบรม 
จัดกิจกรรมรณรงค์  การจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด การรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนกิจกรรมการ ป้องกัน
ตามนโยบายรัฐบาล และคาใช้จายสําหรับการบําบัดฟ้นฟูผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติดและสงเสริมการฝกอบรมอาชีพให้แกผู้ผานการ
บําบัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2562  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 6 หน้า 152  
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2) โครงการสัมพันธ์คนสามวัยใสใจกันและกัน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นจากผู้สูงอายุให้แกเด็กและเยาวชน  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝก
อบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตามโครงการฯ เพื่อสงเสริม
พัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานการศาสนkวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แบบ ผ.02 ลําดับที่ 7 หน้า 142 
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3) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพให้แกประชาชน  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และสงเสริมอาชีพให้แก ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาจัดอบรมสงเสริมด้านอาชีพให้ความรู้แกราษฎร หมูที่ 1 –
 9  ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝก
อบรม คาสมนาคุณ วิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น และเป็น
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมเผยแพร  และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ใน
ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และสงเสริมสนับสนุนการจัดหาชองทางการ
จําหนายสินค้าผลิตภัณฑ์ เชน การจัดขบวนรถและซุ้ม แสดงสินค้า
ในการเข้ารวมงานของดีอําเภอแมจัน ทั้งนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และแผน
พัฒนา(พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 123    
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4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูง
อายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นตามโครงการฯ ทั้งนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว7508ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0935
 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 150  
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5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นตามโครงการฯ ทั้งนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 151     
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6) โครงการสงเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชนสูการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกระบวนการจัด
ทําแผนชุมชนสูการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  ใน
การอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝกอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
ปรากฏในแผนงานร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 174 
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7) โครงการอบรมการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการสร้างความเข้ม
แข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
การฝกอบรม คาสมนา
คุณวิทยากร คาของสมนาคุณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตาม
โครงการฯ ทั้งนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 151

8)โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบตางๆการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตามโครงการฯ  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 11 หน้า 156 
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9)โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็กและเยาวชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันสมควร การตั้งครรภ์ในวัยรุน  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ของสมนาคุณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตาม โครงการฯ ทั้งนี้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผน
พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 151    

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้
1) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจําป 2565 เป็น
เงิน10,000 บาท
2) จัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2564 เป็น
เงิน 10,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
เรื่อง แนวปฏิบัติงบอุดหนุนของ อปท.
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แบบ ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 153" 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมไร ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลแมไร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายในพิธี
เปิด  พิธีปิด การแขงขัน คาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คาตอบแทนคณะกรรมการ       
ตัดสิน คาเงินรางวัลการแขงขัน คาอาหารและน้ําดื่ม สําหรับผู้เข้า
รวมแขงขัน คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ตลอดจนคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเพื่อเข้ารวมการ
แขงขันกีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการ       
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565)         
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 1
 หน้า 157          
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2)โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองแมไรลีค ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เปตองแมไรลีค โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในพิธี
เปิด  พิธีปิด การแขงขัน คาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน        
คาเงินรางวัลการแขงขัน คาอาหารและน้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารวม
แขงขัน คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ เพื่อสงเสริมการออกกําลังและการกีฬา เป็นเงิน 30,000
 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการ       
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 3 หน้า 158       

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

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกําลังกายให้
แกหมูบ้าน และศูนย์กีฬาประจําตําบล  เชน ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและ
สงเสริมการกีฬาของเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลแมไร   เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16(14)  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่  6  พฤษภาคม  2547 
ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ       
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 158          
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ข้อมูลการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ และเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ชั้นวางเอกสารหรือหนังสือ ข้อมูล
เอกสาร ความรู้ตางๆ คาป้าย แผนพับประชาสัมพันธ์ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 1 หน้า 140          
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2)  โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมศาสนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง
เสริมศาสนา เชน กิจกรรมหลอเทียนพรรษา โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างตกแตงรถขบวนต้นเทียนพรรษา คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการทําพิธีหลอเทียน คาสื่อ ประชาสัมพันธ์ตางๆ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการ       
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 9 หน้า 143          

3)  โครงการจัดงานวันคริสต์มาส จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
คริสต์มาส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตกแตงสถานที่  คา
ป้าย คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้า
รวมกิจกรรมและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(2561-2565)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 10 หน้า 143          
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4) โครงการสงเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณียี่
เป็ง (ลอยกระทง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา
ตกแตงสถานที่พร้อมบริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟ คาป้าย คา
รางวัลการประกวดขบวนกระทงใหญ คารางวัลการประกวด
กระทงเล็ก คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินตลอดจนคาจ้างจัด
รูปขบวนพร้อมตกแตงรถขบวนเพื่อรวม       
กิจกรรมกับทางอําเภอแมจัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม สําหรับ ผู้เข้ารวมกิจกรรมฟังเทศน์ในวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมทาง
ศาสนาในวันพระ (วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
     
ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม       
ท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 2 หน้า 140        
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5)โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณี
สงกรานต์รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ตกแตงสถานที่ คาป้าย คาเครื่องเสียง คาใช้จายในพิธีเปิดปิด คา
อาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย       
อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการ       
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 3 หน้า 141          

6)โครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผาอาขา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีโล้
ชิงช้าของชนเผาอาขา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาจัดสถานที่
และคาจ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง คาตกแตง
สถานที่ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์        
คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการ       
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ประกาศจังหวัดเชียงราย  เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นใน       
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปรากฏในแผน
งาน การศาสนา        
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 141          
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559   
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(2561-2565)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที่ 6 หน้า 142          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,652,500 บาท

งบลงทุน รวม 5,652,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อแผงโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย์ Talesun 
หรือSchutten-Poly 320W จํานวน 32 แผง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,152,500 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์  ปรับปรุง ตอเติมหรือซอม
แซม อาคาร รั้ว ถนนและทางระบายน้ํา ภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาล

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงห้องน้ําสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมไร  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  งบ
ประมาณ  ตามแบบเทศบาลตําบลแมไรกําหนด
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยไร หมูที่ 6 ตําบลแม
ไร

จํานวน 730,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน
ห้วยไร หมูที่ 6 ขนาดอาคาร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 18.00
 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย ไมน้อยกวา 162.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
แบบ ผ.01 ลําดับที่ 6 หน้า 16 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1 
ซอย 7 เชื่อม ซอย 5 ตําบลแมไร

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านป่ากว๋าว หมูที่ 1  ซอย 7 เชื่อม ซอย 5 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 728.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ตําบลแมไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 
แบบ ผ.01 ลําดับที่ 1 หน้า 26 
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10)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 
ซอย 7/9 ตําบลแมไร

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 ซอย 7/9  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 236.00 ตารางเมตร ตามที่แบบเทศบาลตําบลแมไร
กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 116 หน้า 63   

11)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 
ซอย 5/8 ตําบลแมไร

จํานวน 164,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 ซอย 5/8 ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอ คสล
.ลอดถนน เส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ทอน หรือให้ได้
พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 303.00 ตารางเมตรตามที่แบบเทศบาล
ตําบลแมไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 
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12)โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง
ใหม หมูที่ 9 ซอย 5/1

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกองใหม หมูที่ 9 ซอย 5/1 ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ ค.ส.ล
.ไมน้อยกวา 186.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลแมไร
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 10 หน้า 30    

13)โครงการกอสร้าง ตอเติมหรือปรับปรุง อาคาร รั้ว ถนน ลานและ
ทางระบายน้ํา ภายในเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
แมไร

จํานวน 64,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการเทพื้นคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากว๋าว ตามแบบเทศบาลตําบลแมไรกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผ.02
 ลําดับที่ 3 หน้า 97       
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2)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบัวบานรีสอร์ท 
บ้านสันกอง หมูที่ 2  ตําบลแมไร

จํานวน 482,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังบัวบานรีสอร์ท บ้านสันกอง หมูที่ 2  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 880.00 ตารางเมตร  พร้อมไหลทาง  2
 ข้างๆละ 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแมไรกําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 15 หน้า 31 

3)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมเทศบาลห้วย
ไคร้) บ้านสันกอง หมูที่ 2  ตําบลแมไร

จํานวน 69,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนเชื่อมเทศบาลห้วยไคร้  บ้านสันกอง) หมูที่ 2  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้น
ที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 120.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ตําบลแมไรกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 
แบบ ผ.01 ลําดับที่ 32 หน้า 16 
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5)โครงการกอสร้างพนังหินเรียงยาแนว ลําเหมืองฮองแฮ บ้านฮองแฮ 
หมูที่ 4 ตําบลแมไร

จํานวน 409,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างพนังหินเรียงยาแนว ลําเหมือง
ฮองแฮ  บ้านฮองแฮ  หมูที่ 4  ขนาดความลาดเอียงกว้าง  3.50
 เมตร ยาว 95.00 เมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลแมไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 1 หน้า 36  

6)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตืน หมูที่ 5 
ซอย 17 ตําบลแมไร

จํานวน 393,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดงมะตืน หมูที่ 5 ซอย 17 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 744.00 ตารางเมตร เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
แมไรกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 5 หน้า 28   
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7)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 
ซอย 7/2 ตําบลแมไร

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 ซอย 7/2 ผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 164.50 ตารางเมตร  ตามที่แบบเทศบาลตําบลแมไร
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 116 หน้า 63      

8)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 
ซอย 7/4 ตําบลแมไร

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกอง หมูที่ 7 ซอย 7/4  ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 200.00
 ตารางเมตร ตามที่แบบเทศบาลตําบลแมไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 116 หน้า 63   
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9)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 
ซอย 7/7 ตําบลแมไร

จํานวน 203,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกอง หมูที่ 7 ซอย 7/7 ผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 385.00 ตารางเมตรตามที่แบบเทศบาลตําบลแมไร
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 116 หน้า 63   

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าสักขวาง 
หมูที่ 3

จํานวน 352,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 บ้านป่าสักขวาง หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือให้ได้พื้นที่  ค.ส
.ล. ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลแม
ไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 59 หน้า 47   
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โครงการกอสร้างและตอเติมขอบถนนไหลทาง บ้านดอนชัย หมูที่ 8 
ซอย 14 
ตําบลแมไร

จํานวน 616,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างโครงการกอสร้างและตอเติมขอบ
ถนนไหลทางระยะทาง 170 เมตร โดยมีการวางทอขนาดเส้นผา
ศูนย์กลาง 80 ซม. ตามแบบที่เทศบาลตําบลแมไรกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 แบบ ผ.01 ลําดับที่ 150 หน้า 72   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 610,560 บาท

งบบุคลากร รวม 366,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 366,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 366,060 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานเทศบาล  สังกัดสํานักปลัด 
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน 2565  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) 
งานสงเสริมการเกษตร(00321)
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นสวัสดิการคาเชาบ้านตามสิทธิให้แกพนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมไร  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมไรโดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงประชุมสําหรับคณะกรรมการศูนย์ ฯ
 
คาเลี้ยงรับรองการประชุม คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับศูนย์ ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2543
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 132
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2) โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพและสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ
คาของสมนาคุณ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผน
งานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 128

3) โครงการสงเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใช้และผลิต
สารอินทรีย์ชีวภาพโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ คาพาหนะ คาของสมนาคุณ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร(00321) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผน
งานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 129
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การดําเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯลฯ เชน สาร
ชีวภาพป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืชพลาสติกกรองแสงกระถาง อุปกรณ์จัดสวน สปริง
เกอร์ ปุ๋ย เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร(00321)

งบลงทุน รวม 74,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 22,000 บาท
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"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 สําหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000.00บาท เพื่อ
ใช้งานในกองคลัง โดยมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา   ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย (กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

"เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน ๑ 
เครื่อง (ราคาเครื่องละ 2,500 บาท) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321)
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ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อชุดกังหันเติมออกซิเจนน้ําโซลาเซลล์ จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดกังหันเติมออกซิเจนน้ําโซลาเซลล์ จํานวน 2
 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ทุนลอยน้ํา จํานวน   2   ทุน
- แทนเกือกม้า จํานวน   2   แทน
- กังหัน 8 ใบพัด จํานวน   4   วง
- โครงเหล็กพร้อมชุดโซสเตอร์ จํานวน  1  ชุด
- มอเตอร์ DC บัสเลส 350W 24V จํานวน  1 เครื่อง
- แผง Monocrycrystalline 380W จํานวน  1 แผง
- ตู้คอนโทรล  จํานวน  1  ตู้
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการน้ําคือชีวิต ดินน้ํารักป่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการน้ําคือชีวิต ดินน้ํารัก
ป่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาจัดฝกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ  ได้แก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ คาพาหนะ คาของสมนาคุณ คาจัดหาที่ดิน และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 128
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ คาของสมนาคุณ และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 128

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การดําเนินงาน
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯลฯ เชน สารชีวภาพ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช
พลาสติกกรองแสงกระถาง อุปกรณ์จัดสวน สปริงเกอร์ ปุ๋ย 
เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร(00321)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลแมฟ้าหลวง  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุง ซอมแซม รักษาอางเก็บ
น้ําห้วยแมไร หมูที่ 18 ตําบลแมฟ้าหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (00322) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02 ลําดับที่ 8 หน้า 116
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