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240 ม. 1 ต.แมใจ  ซอยบานแมใจปง  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล แมใจ
  เขต/อําเภอ แมใจ  จังหวัดพะเยา  56130

พื้นที่ 5.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,929 คน
ชาย 2,356 คน

หญิง 2,573 คน

ขอมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมใจ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมใจ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมใจอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลแมใจ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 72,233,866.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 71,059,651.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,563,789.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 10 โครงการ รวม 
631,480.44 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 1,437,700.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 48,357,289.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 419,708.86 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 500,085.63 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 385,634.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 11,553.83 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 7,410.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,057,680.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 22,975,215.69 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 443,476.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,535,548.37 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 14,680,272.08 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,283,353.80 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,267,032.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 786,690.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 518,200.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 363,476.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,894,890.69 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 419,708.86 410,000.00 900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

500,085.63 408,500.00 458,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 385,634.98 800,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,553.83 12,200.00 12,200.00

หมวดรายได้จากทุน 7,410.00 7,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,324,393.30 1,637,700.00 1,777,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,057,680.50 25,362,300.00 26,932,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,057,680.50 25,362,300.00 26,932,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 22,975,215.69 21,000,000.00 21,290,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,975,215.69 21,000,000.00 21,290,000.00

รวม 48,357,289.49 48,000,000.00 50,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,680,272.08 15,647,170.00 15,437,144.00

งบบุคลากร 13,283,353.80 16,925,080.00 17,376,956.00

งบดําเนินงาน 12,267,032.49 14,001,250.00 15,247,800.00

งบลงทุน 786,690.00 854,000.00 1,436,100.00

งบเงินอุดหนุน 518,200.00 567,500.00 502,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,535,548.37 48,000,000.00 50,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลแม่ใจ

อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,827,846

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,076,390

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,176,980

แผนงานสาธารณสุข 1,901,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,035,380

แผนงานเคหะและชุมชน 3,282,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 198,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 641,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,423,520

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,437,144

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,437,144 15,437,144
    งบกลาง 15,437,144 15,437,144

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,987,720 317,700 2,406,426 200,000 9,911,846
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,139,400 317,700 2,406,426 200,000 7,063,526

งบดําเนินงาน 2,641,000 135,000 2,130,000 0 4,906,000
    คาตอบแทน 557,000 60,000 385,000 0 1,002,000

    คาใช้สอย 1,230,000 75,000 773,000 0 2,078,000

    คาวัสดุ 26,000 0 972,000 0 998,000

    คาสาธารณูปโภค 828,000 0 0 0 828,000

งบลงทุน 10,000 0 0 0 10,000
    คาครุภัณฑ์ 10,000 0 0 0 10,000

รวม 9,638,720 452,700 4,536,426 200,000 14,827,846

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 239,280 303,120 491,790 1,034,190
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 239,280 303,120 491,790 1,034,190

งบดําเนินงาน 1,937,200 25,000 61,000 2,023,200
    คาตอบแทน 41,200 25,000 1,000 67,200

    คาใช้สอย 1,650,000 0 60,000 1,710,000

    คาวัสดุ 246,000 0 0 246,000

งบลงทุน 19,000 0 0 19,000
    คาครุภัณฑ์ 19,000 0 0 19,000

รวม 2,195,480 328,120 552,790 3,076,390

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,857,980 0 0 1,857,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,857,980 0 0 1,857,980

งบดําเนินงาน 211,000 706,000 120,000 1,037,000
    คาตอบแทน 138,000 0 0 138,000

    คาใช้สอย 55,000 478,000 120,000 653,000

    คาวัสดุ 18,000 228,000 0 246,000

งบเงินอุดหนุน 0 282,000 0 282,000
    เงินอุดหนุน 0 282,000 0 282,000

รวม 2,068,980 988,000 120,000 3,176,980

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,308,340 0 0 1,308,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,308,340 0 0 1,308,340

งบดําเนินงาน 192,000 130,000 1,000 323,000
    คาตอบแทน 85,000 0 0 85,000

    คาใช้สอย 60,000 100,000 0 160,000

    คาวัสดุ 47,000 30,000 1,000 78,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    คาครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 0 0 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 0 0 220,000

รวม 1,770,340 130,000 1,000 1,901,340

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,717,680 1,717,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,717,680 1,717,680

งบดําเนินงาน 289,200 289,200
    คาตอบแทน 183,200 183,200

    คาใช้สอย 97,000 97,000

    คาวัสดุ 9,000 9,000

งบลงทุน 28,500 28,500
    คาครุภัณฑ์ 28,500 28,500

รวม 2,035,380 2,035,380
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 3,232,400 3,282,400
    คาวัสดุ 50,000 22,000 72,000

    คาใช้สอย 0 3,210,400 3,210,400

รวม 50,000 3,232,400 3,282,400

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 198,000 198,000
    คาใช้สอย 198,000 198,000

รวม 198,000 198,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 331,000 290,000 20,000 641,000
    คาใช้สอย 331,000 290,000 20,000 641,000

รวม 331,000 290,000 20,000 641,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,546,920 0 1,546,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,546,920 0 1,546,920

งบดําเนินงาน 254,000 2,294,000 2,548,000
    คาตอบแทน 85,000 0 85,000

    คาใช้สอย 165,000 1,880,000 2,045,000

    คาวัสดุ 4,000 414,000 418,000

งบลงทุน 0 1,328,600 1,328,600
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,328,600 1,328,600

รวม 1,800,920 3,622,600 5,423,520

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,827,846

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,076,390

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,176,980

แผนงานสาธารณสุข 1,901,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,035,380

แผนงานเคหะและชุมชน 3,282,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 198,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 641,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,423,520

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,437,144

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมใจ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดพะเยา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



รวมรายจ่าย 0

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมใจ

เห็นชอบ

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

(นายพีรัช  จันธิมา)

ตําแหนง นายอําเภอแมใจ          ปฏิบัติราชการแทน
ผู้วาราชการจังหวัดพะเยา

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตาบลแมใจปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตาบลแมใจมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

  ประกาศ ณ วันท่ี     ๑๒    กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(นาวาอากาศเอก สรชต  ดวงจนทร)



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 68,788.93 60,078.86 60,000.00 733.33 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 258,784.00 316,256.00 310,000.00 16.13 % 360,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 45,156.00 43,374.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 372,728.93 419,708.86 410,000.00 900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,862.40 2,007.90 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 89,490.00 108,610.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

6,400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

80.00 80.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,670.00 2,490.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,414.00 2,204.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 810.00 1,350.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 320.00 89,108.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,500.00 36,200.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับการผิดสัญญา 41,638.00 247,985.73 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 1,672.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,980.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2,050.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 5,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,404.50 5,210.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 300.00 210.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 10.00 630.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 186,630.90 500,085.63 408,500.00 458,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 760,848.37 385,634.98 800,000.00 -50.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 760,848.37 385,634.98 800,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 101.83 4.73 200.00 0.00 % 200.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 500.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 2.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง 1,100.00 996.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 2.00 2.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,459.75 10,551.10 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,165.58 11,553.83 12,200.00 12,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,680.00 7,410.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,680.00 7,410.00 7,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 406,008.76 433,791.11 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,271,118.79 16,341,993.28 16,762,300.00 1.19 % 16,962,300.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,895,091.72 2,072,333.52 2,000,000.00 11.00 % 2,220,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 44,793.36 46,386.10 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,900,875.97 4,064,167.12 5,000,000.00 13.00 % 5,650,000.00
     คาภาคหลวงแร 40,367.45 36,809.78 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,738.91 22,449.59 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,029,467.00 1,039,750.00 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,622,461.96 24,057,680.50 25,362,300.00 26,932,300.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,819,037.00 22,975,215.69 21,000,000.00 1.38 % 21,290,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,819,037.00 22,975,215.69 21,000,000.00 21,290,000.00
รวมทุกหมวด 46,773,552.74 48,357,289.49 48,000,000.00 50,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 360,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 458,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 7,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,932,300 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,962,300 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,220,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,650,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 21,290,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,290,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,652 4,403.2 8,000 0 % 8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 230 271 300 16.67 % 350

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

150,000 150,000 150,000 0 % 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,788,200 10,096,700 10,508,883 3.7 % 10,898,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,017,600 2,034,400 2,500,000 -10 % 2,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 161,000 156,000 182,000 9.89 % 200,000

เงินสํารองจ่าย 31,925 213,963.97 400,000 -75 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 22,500 49,800 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 44,033.08 41,674.04 45,500 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ    จังหวัดพะเยา
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0 0 0 100 % 42,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 255,120 0 0 0 % 0

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ 200,000 200,000 162,000 -100 % 0

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 840,000 2.54 % 861,294

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 139,315 -4.46 % 133,100

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 500,000 -1.2 % 494,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

539,200 808,800 0 0 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 123,857.6 115,857.6 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 808,402.27 0 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมงบกลาง 13,339,317.68 14,680,272.08 15,585,998 15,437,144
รวมงบกลาง 13,339,317.68 14,680,272.08 15,585,998.25 15,437,144
รวมงบกลาง 13,339,317.68 14,680,272.08 15,585,998.25 15,437,144

รวมแผนงานงบกลาง 13,339,317.68 14,680,272.08 15,585,998.25 15,437,144
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

67,620 290,601 695,520 4.35 % 725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 11,667 48,516 120,000 50 % 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 11,667 48,516 120,000 50 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

19,320 66,240 198,720 4.35 % 207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,247,602 1,490,400 4.35 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,600,674 1,701,475 2,624,640 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,024,740 3,443,260.8 3,398,125 15.81 % 3,935,400

เงินประจําตําแหน่ง 274,500 85,300 201,000 1.49 % 204,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,299,240 3,528,560.8 3,599,125 4,139,400
รวมงบบุคลากร 5,899,914 5,230,035.8 6,223,765 6,987,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,600 1,500 70,000 14.29 % 80,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,118 12,496 19,000 -21.05 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 211,900 137,000 228,000 89.47 % 432,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,521 54,200 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 284,139 205,196 347,000 557,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 880,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 338,432 365,355.67 526,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,600 17,750 65,000 -53.85 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิน
ไหมทดแทน

0 0 3,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น 3,335 0 5,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ศานุ
วงค์ 

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ศานุวงค์ 

0 44,657 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศ์ศานุวงค์

49,228 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลแม่ใจ

0 11,710 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 304,675 84,630 129,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 486,506.12 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 100,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํากนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้กับผู้
รับการอบรมเบิกจ่าย

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศบาล วันท้อง
ถิ่นไทย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี และพระบรม
วงศ์ศานุวงค์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอันเนื่องมาจากโครงการตามแนว
พระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,560.79 25,066.18 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 731,830.79 1,035,674.97 1,038,000 1,230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,203 76,368 1,000 0 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,120 10,000 -90 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,193 14,682 1,000 0 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 2,780 3,218 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 0 15,000 -33.33 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24,752.61 23,043.78 1,000 0 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 38,680 1,000 0 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 2,000 -50 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 145,928.61 164,111.78 56,000 26,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 174,998.8 160,789.43 363,926 23.65 % 450,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 24,534.32 29,726.94 86,813 49.75 % 130,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,052.99 6,267.55 35,988 -72.21 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 26,776 47,197 40,000 -25 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 178,904 202,872 177,884 12.43 % 200,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 18,000 -55.56 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 411,266.11 446,852.92 722,610 828,000
รวมงบดําเนินงาน 1,573,164.51 1,851,835.67 2,163,609.76 2,641,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงาน  จํานวน  8  ตัว 0 17,600 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานพนักงาน (ผู้บริหาร) จํานวน 1 
ตัว 

0 4,900 0 0 % 0
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เก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน 4 ตัว 0 19,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานหนัง สําหรับตําแหน่งปลัด
เทศบาล

0 0 6,300 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานหนัง สําหรับตําแหน่งรอง
ปลัดเทศบาล

0 0 4,800 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานหนังพนักพิงเตี้ย สําหรับ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

0 0 3,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 15,900 0 0 % 0

จัดทําป้ายติดผนังห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

0 0 39,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะทํางานผู้บริหาร (นายก)  จํานวน  1  
ชุด

0 13,800 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก  จํานวน  1 หลัง 0 3,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร (รองนายก)  จํานวน 2 
ตัว

0 21,200 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็กพร้อมลิ้นชัก 0 0 19,000 -100 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 25,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV จํานวน  1 เครื่อง

0 8,900 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จํานวน  2 
เครื่อง

0 41,980 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  3 
เครื่อง

0 62,970 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สาย
เทศบาลตําบลแม่ใจ

0 94,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,600 304,350 166,000 10,000
รวมงบลงทุน 25,600 304,350 166,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 5,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 5,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,498,678.51 7,386,221.47 8,558,374.76 9,638,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 249,440 27.37 % 317,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 249,440 317,700
รวมงบบุคลากร 0 0 249,440 317,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น             
      ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่น
กับการบริการสาธารณะ

0 0 0 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 33,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 56,000 135,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 305,440 452,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,672,862 1,857,098 1,541,070 51.09 % 2,328,426

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 1,890 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 63,283 78,000 78,000 0 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,736,145 1,935,098 1,620,960 2,406,426
รวมงบบุคลากร 1,736,145 1,935,098 1,620,960 2,406,426
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

196,650 92,500 200,000 0 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 47,600 73,900 37,100 304.31 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,300 19,450 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 67,400 -55.49 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 262,550 185,850 309,500 385,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 600,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 676,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 462,918.04 484,428 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

68,260 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที่

0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 116,226 46,956 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 48,000

โครงการให้บริการการจัดเก็บรายได้นอก
สถานที่

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 68,870 22,620 24,000 4.17 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 716,274.04 554,004 880,000 773,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,581.65 100,132.6 303,000 -0.99 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 76,000 -21.05 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,400 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,100.34 19,926.7 526,000 -4.94 % 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,995 108,250 212,000 -51.89 % 102,000

รวมค่าวัสดุ 150,076.99 228,309.3 1,127,000 972,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,805.6 1,543.66 135 -100 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,279.6 15,279.6 41,703 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,085.2 16,823.26 41,838 0
รวมงบดําเนินงาน 1,145,986.23 984,986.56 2,358,338.07 2,130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 23,600 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 2,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก                            
       

0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

74,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จํานวน 1 
เครื่อง

0 16,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000 58,490 37,000 0
รวมงบลงทุน 74,000 58,490 37,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,956,131.23 2,978,574.56 4,016,298.07 4,536,426
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 9,000 2,122.22 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 9,000 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 9,000 200,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 9,000 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,454,809.74 10,364,796.03 12,889,112.83 14,827,846

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43 หน้า : 16/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 499,320 526,600 327,300 -29.97 % 229,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

10,080 10,080 10,080 0 % 10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 847,020 583,440 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,356,420 1,120,120 337,380 239,280
รวมงบบุคลากร 1,356,420 1,120,120 337,380 239,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,200 16,800 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 12,600 17,400 39,600 -9.09 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 25,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 -12.5 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 47,300 59,200 54,400 41,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,520,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,350,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 881,708 1,088,108 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานข้อมูล
ข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา

0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,600 9,390 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 916,308 1,097,498 1,470,000 1,650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,020 6,486 1,000 0 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,580 16,470 1,000 0 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 6,696.5 0 20,000 -75 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 55,300 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,688.7 47,813.38 1,000 0 % 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,530 20,800 25,400 -40.94 % 15,000

วัสดุการเกษตร 2,320 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 50,000 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,180 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 39,600 152.53 % 100,000

วัสดุอื่น 0 2,400 15,000 -93.33 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 59,835.2 154,449.38 199,000 246,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 33,840.85 32,134.07 13,550 -100 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,286.14 1,284 535 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,126.99 33,418.07 14,085 0
รวมงบดําเนินงาน 1,058,570.19 1,344,565.45 1,737,484.58 1,937,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 19,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,290 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,290 0 19,000
รวมงบลงทุน 0 21,290 0 19,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและ
ประสานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแม่
ใจ  จ.พะเยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,414,990.19 2,485,975.45 2,094,864.58 2,195,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 293,580 3.25 % 303,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 293,580 303,120
รวมงบบุคลากร 0 0 293,580 303,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 25,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 318,580 328,120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 223,900 -33.47 % 148,950
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 323,640 5.93 % 342,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 547,540 491,790
รวมงบบุคลากร 0 0 547,540 491,790

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 20,000 -95 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 21,600 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 49,600 1,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาล

3,450 10,080 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 322,560 319,680 350,000 -100 % 0

โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนช่วง
เทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43,530 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 369,540 329,760 390,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 369,540 329,760 439,600 61,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแม่
ใจ จ.พะเยา ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564

0 20,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อ.แม่ใจ จ
.พะเยา

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 389,540 349,760 987,140 552,790
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,804,530.19 2,835,735.45 3,400,584.58 3,076,390

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,089,420 1,432,160 1,552,600 3.18 % 1,601,980

เงินประจําตําแหน่ง 46,500 98,500 102,000 -41.18 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 330,060 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 119,284 117,120 130,000 0 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,597,264 1,671,780 1,808,600 1,857,980
รวมงบบุคลากร 1,597,264 1,671,780 1,808,600 1,857,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 60,000 77,000 102,000 17.65 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 37,300 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 275 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 70,000 114,300 108,800 138,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,216 59,620 58,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 27,600 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 0 100 % 10,000

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,090 3,590 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 17,306 63,210 105,600 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,716 17,327 1,000 0 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 0 38,576 25,000 -80 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,090 16,060 1,000 0 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 500 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 21,806 71,963 27,500 18,000
รวมงบดําเนินงาน 109,112 249,473 241,900 211,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต  จํานวน  1 ตู้ 0 10,490 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จํานวน  2 
เครื่อง

0 33,980 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,470 17,000 0
รวมงบลงทุน 0 44,470 17,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,706,376 1,965,723 2,067,500 2,068,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         257,557 245,785 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 216,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 33,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,242 6,200 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราบการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

4,200 0 10,000 -100 % 0

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอแม่ใจ

0 0 0 100 % 3,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา         
                

2,318 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

295,240 221,550 276,050 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่
ใจ

0 0 0 100 % 265,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,590 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 628,557 477,125 608,050 478,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,022 20,300 5,500 -81.82 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,570 15,045 201,000 4.98 % 211,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 157,480.4 125,989.16 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 6,879.18 85,000 -82.35 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 177,572.4 168,213.34 292,500 228,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 9,311.34 8,198.98 2,595 -100 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,874.58 8,859.6 3,343 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,185.92 17,058.58 5,937 0
รวมงบดําเนินงาน 824,315.32 662,396.92 906,487.29 706,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 11,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 0 13,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 25,200 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

221,440 198,200 235,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านแม่ใจ

0 0 0 100 % 252,000

รวมเงินอุดหนุน 221,440 198,200 235,000 282,000
รวมงบเงินอุดหนุน 221,440 198,200 235,000 282,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,045,755.32 885,796.92 1,141,487.29 988,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,280 107,431 140,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก                     
     

12,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 161,280 107,431 155,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 161,280 107,431 155,000 120,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 161,280 107,431 155,000 120,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,913,411.32 2,958,950.92 3,363,987.29 3,176,980
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 575,880 288,540 518,780 77.4 % 920,340

เงินประจําตําแหน่ง 31,500 0 45,000 -13.33 % 39,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 291,180 305,300 326,760 6.81 % 349,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 898,560 593,840 890,540 1,308,340
รวมงบบุคลากร 898,560 593,840 890,540 1,308,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 52,560 14.16 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,200 31,240 35,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,550 35,500 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 75,750 66,740 112,560 85,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,774 23,520 110,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,640 90,760 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 100,414 114,280 190,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,485 19,323 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,690 6,080 40,000 0 % 40,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,480 27,560 1,000 0 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 71,655 52,963 47,000 47,000
รวมงบดําเนินงาน 247,819 233,983 349,560 192,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์  จํานวน  1  
เครื่อง

0 102,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 107,500 88,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 107,500 88,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) อําเภอแม่ใจ

0 80,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

0 0 82,500 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  

220,000 220,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล   

82,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 302,500 300,000 302,500 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 302,500 300,000 302,500 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,448,879 1,235,323 1,630,600 1,770,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนํา อาสา
สมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม    

0 0 65,000 -100 % 0

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 31,044 35,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 65,000

โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย  

14,200 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

15,520 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 29,720 31,044 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,456 59,977 60,000 -50 % 30,000

วัสดุการเกษตร 8,640 16,000 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 66,096 75,977 65,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 95,816 107,021 165,000 130,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 95,816 107,021 165,000 130,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,148.5 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 1,148.5 0 1,000 1,000
รวมงบดําเนินงาน 1,148.5 0 1,000 1,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,148.5 0 1,000 1,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,545,843.5 1,342,344 1,796,600 1,901,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,453,500 1,535,460 1,686,000 -1.68 % 1,657,680
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เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,513,500 1,595,460 1,746,000 1,717,680
รวมงบบุคลากร 1,513,500 1,595,460 1,746,000 1,717,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 143,000 146,000 19.18 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 37,500 32,500 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 -88 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 169,500 175,500 186,000 183,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 12,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,690 2,510 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 29,176 3,600 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 120 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 32,866 6,230 30,000 97,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,126 17,041 1,000 0 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 245 191.2 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,570 5,980 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 22,941 23,212.2 7,000 9,000
รวมงบดําเนินงาน 225,307 204,942.2 223,000 289,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  3  ตัว 0 7,500 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อนสูง  0 5,900 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 13,500
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โต๊ะพับเอนกประสงค์ 14,400 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว 4,170 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    0 21,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,570 35,300 5,000 28,500
รวมงบลงทุน 18,570 35,300 5,000 28,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,757,377 1,835,702.2 1,974,000 2,035,380
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,757,377 1,835,702.2 1,974,000 2,035,380

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,035,930 1,077,020 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 28,500 60,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,064,430 1,137,020 0 0
รวมงบบุคลากร 1,064,430 1,137,020 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 139,000 114,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,024 30,426 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 159,024 144,426 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,250 108,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,854 4,898 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 124,104 112,898 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,985 5,699 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 360 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,400 46,070 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 63,385 52,129 0 0
รวมงบดําเนินงาน 346,513 309,453 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์ผ้าใบ 120,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 120,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 120,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,530,943 1,446,473 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,210,048.05 1,453,435 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 79,145 49,485 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,289,193.05 1,502,920 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,565 131,770 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 205,624.31 193,984.26 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,600 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 92,531.8 104,420.5 0 0 % 0
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วัสดุสํารวจ 0 3,340 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 455,321.11 433,514.76 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 106,114.17 124,696.87 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 106,114.17 124,696.87 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,850,628.33 2,061,131.63 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดเหล็ก 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 0 157,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 20,990 0 0 % 0

จอคอมพิวเตอร์ 0 3,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 190,090 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ จํานวน 31,000.- บาท 28,400 0 0 0 % 0

จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ จํานวน 86,600.- บาท

79,400 0 0 0 % 0

จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ จํานวน 115,500.- บาท

105,000 0 0 0 % 0

จุดที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ จํานวน 99,700.- บาท

88,400 0 0 0 % 0

จุดที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ จํานวน 
330,100.- บาท

300,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 245,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 846,200 0 0 0
รวมงบลงทุน 846,200 190,090 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนขยายเขตประปาเทศบาลตําบลแม่
ใจ

1,587,159.81 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเทศบาลตําบลแม่ใจ 1,014,534.05 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,601,693.86 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 2,601,693.86 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 5,298,522.19 2,251,221.63 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 12,585 600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 12,585 600 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 12,585 600 50,000 50,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

197,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 197,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 197,000 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 209,585 600 50,000 50,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 3,210,400

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,232,920 3,371,025 3,170,400 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,232,920 3,371,025 3,170,400 3,210,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,470 27,660 10,000 -90 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84,151.15 83,939.1 1,000 0 % 1,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,600 17,860 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 141,221.15 129,459.1 31,000 22,000
รวมงบดําเนินงาน 3,374,141.15 3,500,484.1 3,201,400 3,232,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

มอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 40,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,374,141.15 3,500,484.1 3,241,400 3,232,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,413,191.34 7,198,778.73 3,291,400 3,282,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่   จํานวน 100,000.-    
บาท

73,740 0 0 0 % 0

โครงการการตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อปรับ
สภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม

0 0 12,000 -100 % 0

โครงการการส่งเสริมอาชีพสตรีเย็บหมวก 0 0 0 100 % 12,000

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมเทศบาลตําบลแม่ใจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 100,000

โครงการทําขนมหวาน อาหารว่าง จํานวน  
15,000  บาท

11,408 0 0 0 % 0

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  จํานวน 
15,000   บาท

14,820 0 0 0 % 0

โครงการปันยิ้มสร้างสุขเป็นผู้สูงวัยอย่างมี
คุณค่า   จํานวน  15,000  บาท

14,800 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อส่ง
เสริมทักษะการสื่อสารเทศบาลตําบลแม่ใจ  
จํานวน     30,000.-  บาท

30,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโฮ
งเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลแม่ใจ

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาชนรู้เท่า
ทันสื่อยุคดิจิทัล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทําผ้า
มัดย้อม

0 0 0 100 % 16,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีการทําบายศรี จํานวน 
15,000  บาท

12,650 0 0 0 % 0

โครงการสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า    จํานวน 
15,000  บาท

15,000 0 0 0 % 0

วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วม
ทาง

0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 172,418 0 85,000 198,000
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รวมงบดําเนินงาน 172,418 0 85,000 198,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 172,418 0 85,000 198,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 172,418 0 85,000 198,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

18,333 0 0 0 % 0

โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ" 0 0 0 100 % 1,000

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ”        
                              

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ “สํานึกฮักบ้านเกิดแม่ใจ”           
                                

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 141,140 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 150,000

โครงการบวงสรวงเจ้าหลวงคําแดง หมู่ที่ 1 
ต.ศรีถ้อย

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ 0 0 0 100 % 70,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าองค์ดํา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าองค์ดํา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลางทุ่ง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรีวิชัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีสืบชะตาแม่น้ําหนองเล็ง
ทราย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็งทราย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสรงน้ําพระเจ้านอนวัดสีมา หมู่ที่ 2 
ตําบลแม่ใจ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 18,333 0 306,140 331,000
รวมงบดําเนินงาน 18,333 0 306,140 331,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

18,333 0 306,140 331,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 17,480 30,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 2,380 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้านภัยยาเสพติด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้านภัยยาเสพติด   

0 0 77,339 -100 % 0

โครงการแข่งขันตะกร้อ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแข่งขันแบตมินตัน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการแข่งขันปิงปอง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแข่งขันเรือพายประมงพื้นบ้าน
หนองเล็งทราย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 19,860 107,339 290,000
รวมงบดําเนินงาน 0 19,860 107,339 290,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกีฬาพัฒนาคน                         
                         

10,000 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาพัฒนาคน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 10,000 19,860 117,339 290,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 0 12,580 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,580 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 12,580 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 12,580 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 28,333 32,440 443,479 641,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,315,200 13.06 % 1,486,920

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,375,200 1,546,920
รวมงบบุคลากร 0 0 1,375,200 1,546,920

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43 หน้า : 54/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 200,000 -76 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 -28 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 260,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 120,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 26,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

0 0 0 100 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 196,000 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,000 4,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 459,000 254,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,834,200 1,800,920
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,850,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,778,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,848,000 1,880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 381,521 -21.37 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 100,000 -90 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุจราจร 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 650,521 414,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 57,517 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 57,517 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,556,038.26 2,294,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 
บ้านปงพัฒนา ตําบลแม่ใจ  อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา  

0 0 301,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอย 
3  หมู่ที่ 10 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ

0 0 0 100 % 355,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
2 ต.แม่ใจ

0 0 0 100 % 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา  

0 0 199,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ใจ

0 0 0 100 % 470,000

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อ
พัก   หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ใจ  อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา  

0 0 170,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการกรุผนังหน้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

0 0 0 100 % 219,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 0 0 0 100 % 24,600

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 720,000 1,328,600
รวมงบลงทุน 0 0 720,000 1,328,600

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,276,038.26 3,622,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,110,238.26 5,423,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,890 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,640 11,370 1,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 29,785 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 210,700 173,300 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 250,015 184,670 2,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,645.95 17,230.51 10,008 -100 % 0

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 80,585.46 84,628.45 47,592 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 96,231.41 101,858.96 57,600 0
รวมงบดําเนินงาน 346,246.41 286,528.96 59,599.79 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 346,246.41 286,528.96 59,599.79 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 346,246.41 286,528.96 59,599.79 0

รวมทุกแผนงาน 43,775,478.18 41,535,548.37 48,000,000 50,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,437,144 บาท
งบกลาง รวม 15,437,144 บาท

งบกลาง รวม 15,437,144 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 350 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่มีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแม
ใจ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ความเป็นอยูที่ดีขึ้นของคน
ในชุมชน 
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0891.4/ว383 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,898,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วโดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยดําเนินการจาย
เงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจ
จราจรในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจัดการจราจร

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 42,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวง
มาแล้ว (ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไมเกิน 500,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5
-เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 133,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นที่ไมใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึง
เงินชวยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญ ซึ่งลาออกจากราชการกอน
เกษียณอายุ จํานวน 3 ราย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว348 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จสําหรับลูกจ้างประจําที่ออกจากงาน และ
มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ จํานวน 4 อัตรา
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 861,294 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 3 ของ
งบประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณการรายจายประจําปีสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสง
เสริมการจัดให้มีสถานที่สําหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรม
ตาง ๆ หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งไว้สําหรับเบิกจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ เป็นคาทํา
ศพ กรณีพนักงานเทศบาล หรือ พนักงานจ้างของเทศบาลที่เสีย
ชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,638,720 บาท

งบบุคลากร รวม 6,987,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้
1.เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 345,600 บาท
2.เงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840
 บาท/คนรวม 2 คน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 380,160
 บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท
2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน  รวมเป็น
เงิน 108,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.คาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท
2.คาตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ   4,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน รวม
เป็นเงิน 108,000 บาท
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 120,960 บาท
2.คาตอบบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ     7,200 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1.คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 190,080 บาท
2.คาตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 155,520 บาท
3.คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,209,600
 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,139,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,935,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 10 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 5 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,641,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 557,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1.1 คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก  จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบหรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด  จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการ
แตงตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
1.3 คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย  จํานวน 10,000  บาท
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการ
แตงตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
1.4 คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  50,000  บาท
     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการ
แตงตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2554 ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ฯลฯหรือเพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัด สํานัก
ปลัด โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
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เผยแพรชองทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที่ราชการ คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก การจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน คาเชารถ
ยนต์ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว์ คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
(1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในการการ
(3) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้จาย
ตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท์
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน - คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
(5)คาธรรมเนียมอื่น ๆ เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง  การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ทางหลวง  การ
ดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท  การรังวัดทําแผนที่การจัดทําทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งคาใช้จายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
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ในการบริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.คารับรอง                จํานวน   10,000.-  บาท
     เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. คาเลี้ยงรับรอง         จํานวน    20,000.-  บาท
     เพื่อจายคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0677 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
-เป็นไปตามหนังสือ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งบรรลุสําเร็จได้ตามเป้า
หมาย ตามกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการสงเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่
สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด และให้ประชาชนได้มีสวนรวมในการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 เพื่อให้การเลือกตั้งดําเนินไปด้วยความเรียบ
ร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท์ โดยเป็นคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึง
คายานพาหนะและขนสงหรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง คาใช้จายในการ
จัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งรวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
กําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและ
คูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและ
ที่เลือกตั้ง คาจ้างสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือก
ตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการ
เลือกตั้ง คาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์
อํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม/คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ คาเชาอุปกรณ์และ
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เครื่องใช้สํานักงานและที่เลือกตั้ง คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็น
สําหรับการจัดการเลือกตั้ง คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความ
สะอาดมือ ฯลฯ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณการใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พะเยา ที่ ลต(พย)0002/ว531 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานบําเพ็ญประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
วันท้องถิ่นไทย และกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องในวันเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.8 การเผยแพรข้อมูลขาวสารและประชาชนสัมพันธ์ผล
การดําเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอยางทั่วถึง หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 2
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว พระบรม
ราชินี และพระบรมวงศ์ศานุวงค์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตกแตง
พระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและราช
สักการะ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน้าที่ 95 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
เทศบาลตําบลแมใจ และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให้คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลแมใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความ
สําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหนวยงานให้มีความโปรงใส
และเป็นธรรม เพื่อสงเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและ
พัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
แนวทางให้กับผู้เข้ารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ์
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ หน้าที่ 93 ลําดับที่ 4
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โครงการอันเนื่องมาจากโครงการตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมา
จากโครงการตามแนวพระราชดําริฯ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ์
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานานให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 5.4 สงเสริมการดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการ
ปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหลงต้นน้ํา
ลําธาร หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:48 หน้า : 23/141



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องสง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอร์ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพาน ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไอดร
อลิค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์์บังคับสัตว์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 828,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ ในกิจการของเทศบาล
ตําบลแมใจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:48 หน้า : 30/141



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่
สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของเทศบาลตําบลแมใจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่
และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การให้บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลตําบลแมใจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1551 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การติดตั้งและเบิกคาใช้บริการ
เครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/34 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง หารือการเบิกคาใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว6734 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง หารือแนวทาง
ปฏิบัติกรณีสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหมทักท้วงการ
เบิกจายเงินคาโทรศัพท์เคลื่อนที่
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย์ยากร คาเชา
ตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาล
ตําบลแมใจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นกับการใช้บริการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง(ระบบ CLOUD , HOSTING)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ เชน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 452,700 บาท
งบบุคลากร รวม 317,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัด สํานัก
ปลัด โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรชองทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือ
สิ่งพิมพ์ตาง ๆ) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0677 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
-เป็นไปตามหนังสือ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0677 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
-เป็นไปตามหนังสือ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:48 หน้า : 35/141



คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกบริการสาธารณะใน
ด้านตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่แกประชาชนในท้องถิ่น ได้รับความ
สะดวก ลดภาระคาใช้จายในการเดินทาง เผยแพรข้อมูลขาวสาร
ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทภารกิจของ
เทศบาล รวมถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นําท้องถิ่นได้รวมพบปะรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน กลุมเป้าหมาย คือ กํานัน/ผู้ใหญบ้าน คณะ
กรรมการประชาคมหมูบ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม
ใจ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ผู้นํา
ชุมชน กลุมองค์กรตาง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็น
เครือขายความรวมมือตลอดจนประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อยางแท้จริง หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สําหรับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาชน เพื่อรวมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลหรือที่เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณ์
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผู้นําชุมชน กลุมองค์กรตาง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ให้เกิดเป็นเครือขายความรวมมือตลอดจนประสานการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อยางแท้จริง หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,536,426 บาท
งบบุคลากร รวม 2,406,426 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,406,426 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,328,426 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 7 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัด กอง
คลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 773,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาแรง
งานคาจ้างแรงงานบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองคลังและการ
จ้างเหมาบริการงานอื่น ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การเสีย
ภาษี คาบอกรับวารสารตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทาง
ราชการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายืมระวางแผนที่ภาษี และคัดลอกข้อมูล ตลอดจน
คาธรรมเนียมในการยืมระวาง คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและคาจ้าง
พนักงานจ้างตามโครงการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
ข้อมูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 (หมวด 2 ข้อ 11,12) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้
องค์กรมีความโปรงใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด หน้าที่ 89 ลําดับที่ 5
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โครงการให้บริการการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการให้บริการจัด
เก็บรายได้นอกสถานที่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตําบลแมใจ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
เพื่อเป็นการออกสํารวจพื้นที่จริงพร้อมชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีตาง ๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้
องค์กรมีความโปรงใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด หน้าที่ 89 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัด
เก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ 
-เป็นไปตามประกาศเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลแมใจ เกี่ยกับ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอัตราในการจัดเก็บภาษีให้กับ
กลุมเป้าหมาย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตําบลแมใจ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.1ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้
องค์กรมีความโปรงใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด หน้าที่ 89 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:48 หน้า : 43/141



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 972,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพาน ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไอดร
อลิค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,195,480 บาท

งบบุคลากร รวม 239,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 239,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่น เพื่อเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว789 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง หารือการได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 1,937,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา ได้แก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน โดยคํานวณตั้งจายจํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร คาจ้างแรงงานบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ คาจัดทําป้าย คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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โครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานข้อมูลขาวสาร และศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจ้าง คาวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยเทศบาลตําบลแม
ใจตั้งงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท  และขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอแมใจ จํานวน 6
 แหงๆละ 20,000 บาท ดังนี้ เทศบาลตําบล จํานวน 5
 แหง  องค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 แหง เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการพัฒนา
ที่ 4.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 246,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องสง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอร์ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพาน ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไอดร
อลิค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทุน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอ เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศษสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่องเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตว์
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ํา
เชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตาง ๆ
 ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุด
นาฏศิลป ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ
ป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง, ลูกบอลดัลเพลิง ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์์บังคับสัตว์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท ใช้ในหนวยงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายของเทศบาลตําบลแมใจ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 14 แรงม้า
3.ปริมาณกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

งานเทศกิจ รวม 328,120 บาท
งบบุคลากร รวม 303,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 303,120 บาท
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือนแนบท้ายประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 552,790 บาท
งบบุคลากร รวม 491,790 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,790 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 148,950 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 342,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือนแนบท้ายประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนชวง
เทศกาล เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดทําป้ายรณรงค์ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0801.4/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการ
จราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 1
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โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เชน คา
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย คาเวชภัณฑ์ และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.3/ว2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1 สงเสริมการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนการสนับ
สนุน/วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,068,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,857,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,857,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,601,980 บาท

1. เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น   จํานวน 1,305,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  340,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหนงผู้
ชวยผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ) โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานตาม
ภารกิจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลง
วันที่ 21 มกราคม 2554
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งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

เงินคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:48 หน้า : 74/141



วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตันไม้เทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
ตะกร้อ เสาตาขายวอลเลย์บอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดาน
แสดงผล การแขงขันลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ลูกฟุตบอล ลูก
ฟุตซอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส อุปกรณ์์บังคับสัตว์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 988,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 706,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ การจัดทํารายงานตาง ๆ คาประชาสัมพันธ์ และคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราบการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอแมใจ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอแมใจ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้อยางทั่วถึงอยางตอเนื่องทั้งในและนอก
ระบบ หน้าที่ 76 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตําบลและ
การจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หน้าที่ 71 ลําดับที่ 7
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โครงการรวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแมใจสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและ
หรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน คาใช้จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด - ปิดการแขงขันกีฬา ริ้ว
ขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องคาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 48 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมใจ

จํานวน 265,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลแมใจ จํานวนเด็ก 35 คน @ ละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,100 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 51,000 บาท
3.เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรือน จํานวน 6,000 บาท
4.เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 6,000 บาท
5.เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 12,900 บาท
6.เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 9,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสเรียนรู้อยางทั่วถึงอยางตอเนื่องทั้งในและนอก
ระบบ หน้าที่ 75 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 228,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 211,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ เด็กจํานวน 35
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 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท
-เป็นไปตามข้อมูลนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว1301 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2563
และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏา
คม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตําบลและ
การจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หน้าที่ 70 ลําดับที่ 2
2. เพื่อจายเป็นคาใช้์ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้กับ
โรงเรียนบ้านแมใจ  เด็กจํานวน 60 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 123,000 บาท
-เป็นไปตามข้อมูลนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว1301 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2563
และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏา
คม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตําบลและ
การจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4
3. เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
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ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ  จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 282,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 282,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแมใจ เพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 30,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้อยางทั่วถึงอยางตอเนื่องทั้งในและนอก
ระบบ หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแมใจ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแมใจ เพื่อดําเนิน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม
ใจ จํานวน 60 ราย @ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 252,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตําบลและ
การจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก และคาบอกรับ
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ตามโครงการที่อานหนังสือท้อง
ถิ่น "รักการอาน" ในเขตเทศบาลตําบลแมใจและคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ของกองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,770,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,308,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,308,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 920,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 349,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือนแนบท้ายประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 1
 อัตรา เป็นคาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าฝึกอบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพาน ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไอดร
อลิค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องพนหมอกควัน เชน ไดอะ
แฟรม ประเคน นอต หัวจายน้ํามัน ถานไฟฉาย หัวเทียน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ เชน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เชน โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์ โครงการสืบสานราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้า
นม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็นพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว73 ลง
วันที่ 14 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน ในการชวยเหลือด้านสาธารณสุขพื้น
ฐานในชุมชน หน้าที่ 50 ลําดับที่ 6 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน ในการชวยเหลือด้านสาธารณสุขพื้น
ฐานในชุมชนหน้าที่ 49 ลําดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน ในการชวยเหลือด้านสาธารณสุขพื้น
ฐานในชุมชน หน้าที่ 49 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทุน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอ เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศษสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่องเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตว์
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,035,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,717,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,717,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,657,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 4 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 289,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ การจัดทํารายงานตาง ๆ คาประชาสัมพันธ์ และคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ของกองสวัสดิการสังคม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องสง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอร์ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว @ ละ 4,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีลิ้นชักข้าง มีชองใส CPU, CD 
แผน TOP ผิว PVC ขนาด 120x55x75 cm สีเชอรี่/ดํา
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ เชน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกองสวัสดิการสังคม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ํา
เชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,232,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,232,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,210,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,210,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1.คาจ้างเหมาบริการอื่น ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม เชน การจ้างเหมากวาดทําความสะอาดถนน การจ้าง
เหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จ้างเหมาผู้ขวยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์และรถ
บรรทุกขยะมูลฝอย การจ้างเหมาพนหมอกควัน กําจัดยุงลาย การ
จ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายสําคัญ การขุดลอกระบายน้ํา การไถ
กลบ กําจัดวัชพืช จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 1,950,000 บาท  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
2.คาจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลแมใจ เพื่อจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยและ
กําจัดขยะมูลฝอยที่บอกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแม
ใจ จํานวน 1,260,400 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตาง ๆ
 ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุด
นาฏศิลป ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 198,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการสงเสริมอาชีพสตรีเย็บหมวก จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม คา
วัสดุและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.3 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ให้
แก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุมแมบ้าน กลุมอาชีพและกลุม
องค์กรตาง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกครอบครัวมากขึ้น หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเทศบาล
ตําบลแมใจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์ชวยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ สตรี คน
พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมและมีความเดือด
ร้อนให้สามารถชวยเหลือตนเองได้ ได้รับปัจจัยจําเป็นพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุขและเสมอภาคเทาเทียมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการวาด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบ
คลุมทุกตําบลและการจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น หน้าที่ 19 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม คา
วัสดุและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบ
คลุมทุกตําบลและการจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:49 หน้า : 114/141



โครงการฝึกอบรมสงเสริมประชาชนรู้เทาทันสื่อยุคดิจิทัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม คา
วัสดุและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบ
คลุมทุกตําบลและการจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทําผ้ามัดย้อม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม คา
วัสดุและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 13/2565  แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สาม
วัยครอบคลุมทุกตําบลและการจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หน้าที่ 20 ลําดับที่ 4
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุมผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดทําป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม คา
วัสดุ คาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไมประจําทางพร้อม
น้ํามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถไป - กลับ และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.3 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ให้
แก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุมแมบ้าน กลุมอาชีพและกลุม
องค์กรตาง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกครอบครัวมากขึ้น หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 7 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 331,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 331,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ" จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาอาหารวางและน้ําดื่ม
สําหรับผู้ที่รวมงานกิจกรรมและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดโครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ"
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  80 ลําดับที่ 11
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําป้าย จ้างเหมาเชาเครื่อง
เสียง เงินรางวัลการประกวดและแขงขัน คาใช้จายในการประชา
สัมพันธ์ คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนคณะกรรมการ การ
ประกวดและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  78 ลําดับที่ 1

โครงการบวงสรวงเจ้าหลวงคําแดง หมูที่ 1 ต.ศรีถ้อย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผู้ที่รวม
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการบวงสรวง
เจ้าหลวงคําแดง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงสืบตอไป

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:43:49 หน้า : 117/141



โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําป้าย จ้าง
เหมาเชาเครื่องเสียง คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมงาน และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทอง
ทิพย์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  78 ลําดับที่ 4

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าพุทธศิลาทิพย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผู้ที่รวม
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระเจ้าพุทธศิลาทิพย์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  79 ลําดับที่ 5

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าองค์ดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผู้ที่รวม
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระเจ้าองค์ดํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  79 ลําดับที่ 6
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลางทุง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําป้าย จ้าง
เหมาเชาเครื่องเสียง คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมงาน และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลาง
ทุง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  79 ลําดับที่ 8

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัดโพธารามและกูครูบาศรี
วิชัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผู้ที่รวม
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัดโพธารามและกูครูบาศรีวิชัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  79 ลําดับที่ 7
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โครงการประเพณีสืบชะตาแมน้ําหนองเล็งทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทําป้าย จ้างเหมา
เชาเครื่องเสียง คาอาหารสําหรับผู้เข้ารวมงาน และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการประเพณีสืบชะตาแมน้ําหนองเล็ง
ทราย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  78 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดโครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู
สืบตอไป หน้าที่  79 ลําดับที่ 9

โครงการสรงน้ําพระเจ้านอนวัดสีมา หมูที่ 2 ตําบลแมใจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดโครงการสรงน้ําพระเจ้านอนวัดสีมา หมูที่ 2 ตําบลแมใจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูสืบตอไป หน้าที่  16 ลําดับที่ 1
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการแขงขันเรือยาว 12 ฝีพาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา คาเชาเครื่อง
เสียง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการการแขง
ขันเรือยาว 12 ฝีพาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

โครงการแขงขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางกร
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 47 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขงขัน จัดทํา
ป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการแขงขันกีฬาแมใจฟุตซอลคัพ ในเขต
เทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 47 ลําดับที่ 1

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเทศบาลตําบลแมใจต้านภัย
ยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์ การแขงขันกีฬา คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร
สําหรับนักกีฬา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเทศบาลตําบลแมใจต้าน
ภัยยาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 47 ลําดับที่ 5
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โครงการแขงขันตะกร้อ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเตรียมสถานที่และสนามการแขงขัน จัดทํา
ป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการแขงขันตะกร้อ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2

โครงการแขงขันแบตมินตัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการแขงขันแบตมินตัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3

โครงการแขงขันปิงปอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา คาเชาเครื่อง
เสียงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการแขงขัน
ปิงปอง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4
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โครงการแขงขันเรือพายประมงพื้นบ้านหนองเล็งทราย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน  จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาอาหารสําหรับนักกีฬา คาเชา
เครื่องเสียงและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการแขง
ขันเรือพายประมงพื้นบ้านหนองเล็งทราย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 12

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันใน
รายการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแขง
ขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ หน้าที่ 48 ลําดับที่ 7
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสารรายงานกิจการ
ประจําปี โปสการ์ด แผนพับ จดหมายขาว ประชาสัมพันธ์และคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.8 การเผยแพรข้อมูลขาวสารและประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอยางทั่วถึง หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,800,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,546,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,546,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,486,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้
แก พนักงานเทศบาล
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวน 4 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร และอํานวยการ 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล สังกัด กอง
ชาง โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ  ปกติฯ 
-ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ใน
การจัดทําเอกสาร บันทึกข้อมูล งานธุรการ ของกองชาง ให้มี
ประสิทธิภาพ หรือภารกิจที่ต้องแก้ไขเรงดวน คาจ้างเหมาบริการ
ถายเอกสาร เข้าเลม และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ฝึกอบรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเข้าฝึก
อบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
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ค่าวัสดุ รวม 4,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้ายตาง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกบรินท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - จายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตาตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ไม้กวาด เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอน
สระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape, CartridgeTape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผนกรอง
แสง แสงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมาโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีตเตอร์  (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (PrinterSwitching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethermet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Disdette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 3,622,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,294,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,880,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพ หรือภารกิจที่ต้องแก้ไขเรงดวน เชน งานดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนสาธารณะ งานสํารวจออกแบบ
ประมาณการและควบคุมการกอสร้าง งานบันทึกข้อมูล งานปรับ
ปรุงซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอ
สร้าง งานอาคารสถานที่ งานพาหนะ ฯลฯ และคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างออกแบบ คารับรอง
แบบ ฯลฯ และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 414,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร้อมเครื่องสง สัญญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอร์ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ ลิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ รวดพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพาน ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไอดร
อลิค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตาง ๆ
 ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอ ใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู้
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุด
นาฏศิลป ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,328,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,328,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอย 3  หมูที่ 10 ต.แมใจ อ
.แมใจ

จํานวน 355,000 บาท

สถานที่กอสร้าง ซอย 3 หมูที่ 10 ต.แมใจ อ.แมใจ จ.พะเยา ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 77.00 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท2 - 13) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 3.1 พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการ
เกษตรอยางพอเพียงและทั่วถึงเป็นระบบลุมน้ํา พร้อมจัดทําแผนที่
น้ําอยางครอบคลุมทุกพื้นที่ หน้าที่ 61 ลําดับที่ 15 ประกอบกับ
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้ง
ที่ 1/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค  - บริโภค และการเกษตรอยางพอเพียงและทั่วถึงเป็น
ระบบลุมน้ํา พร้อมจัดทําแผนที่น้ําอยางครอบคลุมทุก
พื้นที่ หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 ต.แมใจ จํานวน 260,000 บาท

สถานที่กอสร้าง หมูที่ 2 ต.แมใจ อ.แมใจ จ.พะเยา ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท2 - 13) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาแหลงน้กเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค และการเกษตรอยางพอเพียงและทั่วถึงเป็น
ระบบลุมน้ําพร้อมจัดทําแผนที่น้ําอยางครอบคลุมทุก
พื้นที่ หน้าที่ 15 ลําดับที่ 6ประกอบกับบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1
พัฒนาแหลงน้กเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอยางพอ
เพียงและทั่วถึงเป็นระบบลุมน้ําพร้อมจัดทําแผนที่น้ําอยางครอบ
คลุมทุกพื้นที่ หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ใจ

จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงสนามเด็กเลนพร้อมปูพื้น
ยาง และสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเลน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวทางการ
พัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาสหรือศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตําบลและ
การจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
ขึ้น หน้าที่ 70 ลําดับที่ 3  (กองการศึกษา)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกรุผนังหน้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 219,000 บาท

กรุผนังห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแมใจ พื้นที่รวมไมน้อย
กวา 76.00 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2565 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปรงใสตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 24,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับคาได้ 
-ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว150 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2544
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1877
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-ไมอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 350

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,898,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000

เงินสํารองจ่าย 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

861,294

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

133,100

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

494,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:44:17 หน้า : 1/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 350

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,898,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000

เงินสํารองจ่าย 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

861,294

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

133,100

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

494,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,400

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,781,526 378,150 1,601,980 920,340 1,657,680
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

42,400

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

150,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,486,920 12,826,596
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 282,000 60,000 39,000 60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 645,960 349,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

280,000 1,000 60,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 1,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 642,000 36,000 120,000 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 29,200 18,000 25,000 4,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,485,000 1,520,000 240,000 12,000 3,210,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:44:17 หน้า : 5/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 501,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 994,960

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

341,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 17,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 1,020,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

36,000 167,400

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,970,000 8,437,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000 10,000 20,000 5,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าลงทะเบียน  ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น

100,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น

40,000 40,000 5,000 60,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันเทศบาล วันท้องถิ่น
ไทย

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบรม
ราชินี และพระบรมวงศ์
ศานุวงค์

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

ค่าลงทะเบียน  ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น

100,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น

20,000 165,000

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันเทศบาล วันท้องถิ่น
ไทย

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบรม
ราชินี และพระบรมวงศ์
ศานุวงค์

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

48,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

50,000

โครงการให้บริการการ
จัดเก็บรายได้นอกสถาน
ที่

5,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การบริการสาธารณะ

25,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริฯ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 100,000 35,000 50,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

48,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

50,000

โครงการให้บริการการ
จัดเก็บรายได้นอกสถาน
ที่

5,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การบริการสาธารณะ

25,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริฯ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 260,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความปลอดภัย
บนท้องถนนช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการศูนย์ขับเคลื่อน
และประสานข้อมูลข่าว
สาร และศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราบการ

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอแม่ใจ

3,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

10,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความปลอดภัย
บนท้องถนนช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการศูนย์ขับเคลื่อน
และประสานข้อมูลข่าว
สาร และศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราบการ

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอแม่ใจ

3,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

10,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

10,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  16:44:17 หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่ใจ

265,000

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

65,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการการส่งเสริม
อาชีพสตรีเย็บหมวก

12,000

โครงการจัดสวัสดิการ
และสงเคราะห์ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม
เทศบาลตําบลแม่ใจ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่ใจ

265,000

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

65,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการการส่งเสริม
อาชีพสตรีเย็บหมวก

12,000

โครงการจัดสวัสดิการ
และสงเคราะห์ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม
เทศบาลตําบลแม่ใจ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมประชาชนรู้เท่าทัน
สื่อยุคดิจิทัล

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพการทําผ้ามัด
ย้อม

16,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่กลุ่มผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการ "วัด ประชารัฐ 
สร้างสุขฯ"

โครงการการแข่งขันเรือ
ยาว 12 ฝีพาย

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองเทศบาลตําบลแม่
ใจ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอลเทศบาลตําบลแม่ใจ

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้าน
ภัยยาเสพติด

โครงการแข่งขันตะกร้อ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมประชาชนรู้เท่าทัน
สื่อยุคดิจิทัล

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพการทําผ้ามัด
ย้อม

16,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่กลุ่มผู้สูง
อายุ

50,000

โครงการ "วัด ประชารัฐ 
สร้างสุขฯ"

1,000 1,000

โครงการการแข่งขันเรือ
ยาว 12 ฝีพาย

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองเทศบาลตําบลแม่
ใจ

40,000 40,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอลเทศบาลตําบลแม่ใจ

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้าน
ภัยยาเสพติด

100,000 100,000

โครงการแข่งขันตะกร้อ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันแบตมิ
นตัน

โครงการแข่งขันปิงปอง

โครงการแข่งขันเรือพาย
ประมงพื้นบ้านหนองเล็ง
ทราย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ

โครงการบวงสรวงเจ้า
หลวงคําแดง หมู่ที่ 1 ต
.ศรีถ้อย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าทองทิพย์

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าองค์ดํา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันแบตมิ
นตัน

10,000 10,000

โครงการแข่งขันปิงปอง 10,000 10,000

โครงการแข่งขันเรือพาย
ประมงพื้นบ้านหนองเล็ง
ทราย

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

150,000 150,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์

20,000 20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ

30,000 30,000

โครงการบวงสรวงเจ้า
หลวงคําแดง หมู่ที่ 1 ต
.ศรีถ้อย

10,000 10,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าทองทิพย์

70,000 70,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

10,000 10,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าองค์ดํา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุกลางทุ่ง

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรี
วิชัย

โครงการประเพณีสืบ
ชะตาแม่น้ําหนองเล็ง
ทราย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

โครงการสรงน้ําพระเจ้า
นอนวัดสีมา หมู่ที่ 2 
ตําบลแม่ใจ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 301,000 1,000 2,000 1,000 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000 1,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 61,000 1,000 211,000 1,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 5,000 25,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 10,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 501,000 1,000 1,000 1,000 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 103,000 1,000 2,000 1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุกลางทุ่ง

10,000 10,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรี
วิชัย

10,000 10,000

โครงการประเพณีสืบ
ชะตาแม่น้ําหนองเล็ง
ทราย

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

30,000 30,000

โครงการสรงน้ําพระเจ้า
นอนวัดสีมา หมู่ที่ 2 
ตําบลแม่ใจ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,000 307,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 103,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 275,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 340,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 506,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000 109,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 1,000 1,000 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 450,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 130,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 50,000 15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 13,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

วัสดุการเกษตร 65,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 123,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุกีฬา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 450,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 130,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

75,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 13,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย 3  
หมู่ที่ 10 ต.แม่ใจ อ.แม่
ใจ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2 
ต.แม่ใจ

โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่ใจ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกรุผนังหน้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย 3  
หมู่ที่ 10 ต.แม่ใจ อ.แม่
ใจ

355,000 355,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2 
ต.แม่ใจ

260,000 260,000

โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่ใจ

470,000 470,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกรุผนังหน้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

219,000 219,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

24,600 24,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านแม่ใจ

252,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 15,437,144 14,827,846 3,076,390 3,176,980 1,901,340 2,035,380 3,282,400 198,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านแม่ใจ

252,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 641,000 5,423,520 50,000,000
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