
 
 

 

 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  
  
  

ของของ 
 

เทศบาลตำบลแม่ใจเทศบาลตำบลแม่ใจ  
อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยาอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  

  
  

  



เทศบาลตําบลแมใจ
เขต/อําเภอ แมใจ    จังหวัดพะเยา

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

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

พื้นที่ 5.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,031 คน
ชาย 2,399 คน

หญิง 2,632 คน

ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมใจ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมใจ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมใจอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลแมใจ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 67,370,064.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 64,472,251.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,796,598.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 
83,036.64 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 42,519.60 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 46,773,552.74 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 372,728.93 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 186,630.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 760,848.37 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 6,165.58 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,680.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,622,461.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,819,037.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 43,775,478.18 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,339,317.68 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,066,233.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,932,923.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,281,370.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,155,633.86 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,286.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,781,014.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 372,728.93 770,000.00 410,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

186,630.90 188,000.00 408,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 760,848.37 700,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,165.58 117,000.00 12,200.00

หมวดรายได้จากทุน 5,680.00 5,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,332,053.78 1,780,000.00 1,637,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,622,461.96 25,180,000.00 25,362,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,622,461.96 25,180,000.00 25,362,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,819,037.00 22,440,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,819,037.00 22,440,000.00 21,000,000.00

รวม 46,773,552.74 49,400,000.00 48,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,339,317.68 14,696,800.00 15,647,170.00

งบบุคลากร 14,066,233.00 17,742,020.00 16,925,080.00

งบดําเนินงาน 11,932,923.64 15,055,180.00 14,001,250.00

งบลงทุน 1,281,370.00 1,283,500.00 854,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,155,633.86 602,500.00 567,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 5,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,775,478.18 49,400,000.00 48,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลแม่ใจ

อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,758,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,412,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,377,050

แผนงานสาธารณสุข 1,868,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,974,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,181,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 525,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,121,200

แผนงานการพาณิชย์ 112,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,647,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,647,170 15,647,170
    งบกลาง 15,647,170 15,647,170

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,803,880 209,440 2,274,960 200,000 9,488,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,179,240 209,440 2,274,960 200,000 6,863,640

งบดําเนินงาน 1,435,000 55,000 1,696,400 0 3,186,400
    คาตอบแทน 338,000 22,000 202,400 0 562,400

    คาใช้สอย 643,000 32,000 691,000 0 1,366,000

    คาวัสดุ 56,000 1,000 777,000 0 834,000

    คาสาธารณูปโภค 398,000 0 26,000 0 424,000

งบลงทุน 42,000 0 37,000 0 79,000
    คาครุภัณฑ์ 42,000 0 37,000 0 79,000

งบรายจ่ายอื่น 5,000 0 0 0 5,000
    รายจายอื่น 5,000 0 0 0 5,000

รวม 8,285,880 264,440 4,008,360 200,000 12,758,680

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 228,240 293,580 664,680 1,186,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 228,240 293,580 664,680 1,186,500

งบดําเนินงาน 1,699,800 25,000 481,600 2,206,400
    คาตอบแทน 60,800 25,000 41,600 127,400

    คาใช้สอย 1,410,000 0 440,000 1,850,000

    คาวัสดุ 199,000 0 0 199,000

    คาสาธารณูปโภค 30,000 0 0 30,000

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

รวม 1,948,040 318,580 1,146,280 3,412,900

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,826,000 0 0 1,826,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,826,000 0 0 1,826,000

งบดําเนินงาน 226,000 955,050 135,000 1,316,050
    คาตอบแทน 134,000 0 0 134,000

    คาใช้สอย 60,000 695,050 135,000 890,050

    คาวัสดุ 32,000 238,000 0 270,000

    คาสาธารณูปโภค 0 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 235,000 0 235,000
    เงินอุดหนุน 0 235,000 0 235,000

รวม 2,052,000 1,190,050 135,000 3,377,050

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,088,100 0 0 1,088,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,088,100 0 0 1,088,100

งบดําเนินงาน 262,000 165,000 1,000 428,000
    คาตอบแทน 180,000 0 0 180,000

    คาใช้สอย 35,000 100,000 0 135,000

    คาวัสดุ 47,000 65,000 1,000 113,000

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

งบเงินอุดหนุน 302,500 0 0 302,500
    เงินอุดหนุน 302,500 0 0 302,500

รวม 1,702,600 165,000 1,000 1,868,600

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,760,000 1,760,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,760,000 1,760,000

งบดําเนินงาน 209,000 209,000
    คาตอบแทน 172,000 172,000

    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 7,000 7,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    คาครุภัณฑ์ 5,000 5,000

รวม 1,974,000 1,974,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 3,131,400 3,181,400
    คาวัสดุ 50,000 31,000 81,000

    คาใช้สอย 0 3,100,400 3,100,400

รวม 50,000 3,131,400 3,181,400

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 22,000 22,000
    คาใช้สอย 22,000 22,000

รวม 22,000 22,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 335,000 160,000 20,000 515,000
    คาใช้สอย 335,000 160,000 20,000 515,000

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

รวม 335,000 170,000 20,000 525,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,576,200 0 1,576,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,576,200 0 1,576,200

งบดําเนินงาน 418,000 2,407,000 2,825,000
    คาตอบแทน 260,000 0 260,000

    คาใช้สอย 155,000 1,788,000 1,943,000

    คาวัสดุ 3,000 469,000 472,000

    คาสาธารณูปโภค 0 150,000 150,000

งบลงทุน 0 720,000 720,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 720,000 720,000

รวม 1,994,200 3,127,000 5,121,200

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 112,000 112,000
    คาวัสดุ 2,000 2,000

    คาสาธารณูปโภค 110,000 110,000

รวม 112,000 112,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,758,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,412,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,377,050

แผนงานสาธารณสุข 1,868,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,974,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,181,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 525,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,121,200

แผนงานการพาณิชย์ 112,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,647,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมใจ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดพะเยา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมใจปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมใจมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

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

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมใจ

เห็นชอบ

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

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

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมใจ
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 598,419.84 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 30,229.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 68,788.93 530,000.00 -88.68 % 60,000.00
     ภาษีป้าย 305,224.00 258,784.00 210,000.00 47.62 % 310,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 10,730.00 45,156.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 944,602.84 372,728.93 770,000.00 410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,686.90 1,862.40 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 109,640.00 89,490.00 30,000.00 233.33 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 6,400.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

280.00 80.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,930.00 2,670.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 360.00 1,414.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,150.00 810.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:34:46 หนา : 1/3



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

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 320.00 0.00 100.00 % 50,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 24,800.00 11,500.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 57,685.00 41,638.00 50,000.00 300.00 % 200,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,672.00 0.00 100.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,780.00 12,980.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,300.00 500.00 6,000.00 -91.67 % 500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,900.00 2,050.00 4,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 5,500.00 6,500.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,104.00 2,404.50 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,200.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 25,026.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 250,341.90 186,630.90 188,000.00 408,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 423,452.68 760,848.37 700,000.00 14.29 % 800,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 75,679.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 499,132.08 760,848.37 700,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 101.83 0.00 100.00 % 200.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 30,500.00 500.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:34:46 หนา : 2/3



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

     คาเขียนแบบแปลน 0.00 2.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 2,408.00 1,100.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 2.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,492.49 4,459.75 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,400.49 6,165.58 117,000.00 12,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,680.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,680.00 5,000.00 7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 433,254.12 406,008.76 400,000.00 25.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,477,381.05 16,271,118.79 17,100,000.00 -1.97 % 16,762,300.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,938,275.70 1,895,091.72 3,000,000.00 -33.33 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 47,926.30 44,793.36 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,541,336.38 3,900,875.97 3,700,000.00 35.14 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 43,321.89 40,367.45 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,115.00 34,738.91 70,000.00 -71.43 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

952,806.00 1,029,467.00 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,474,416.44 23,622,461.96 25,180,000.00 25,362,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,199,158.00 21,819,037.00 22,440,000.00 -6.42 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,199,158.00 21,819,037.00 22,440,000.00 21,000,000.00
รวมทุกหมวด 48,403,051.75 46,773,552.74 49,400,000.00 48,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:34:46 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 410,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งรับไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสงปลูกสร้างทําให้มีการจัดเก็บ
รายได้ลดลง

ภาษีป้าย จํานวน 310,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ที่ผานมาจัดเก็บได้มากกวาที่ประมาณการไว้

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ที่ผานมาจัดเก็บได้มากกวาที่ประมาณการไว้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 408,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่
ประมาณการไว้

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานมาจัดเก็บได้มากกวาที่
ประมาณการไว้

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้เทากับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานมาจัดเก็บได้มใกล้เคียงกับที่
ประมาณการไว้

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:35:40 หน้า : 1/5



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณการไว้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งประมาณการเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้
รับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผานมาจัดเก็บได้มากกวาที่
ประมาณการไว้

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผานมาได้รับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมากกวาที่ประมาณการไว้

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผานมาได้รับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 800,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผานมาได้รับดอกเบี้ยมากกวาที่
ประมาณการไว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท

ตั้งประมาณการไว้นื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมา
จัดเก็บได้

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผานมามี
การจัดเก็บได้
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คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้น้อยกวาที่ประมาณ
การไว้

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

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาจัดเก็บได้มากกวาที่ประมาณ
การไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,362,300 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรได้ใกล้เคียง
ที่ประมาณการไว้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,762,300 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรได้น้อยกวา
ที่ประมาณการไว้

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

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรน้อยกวาที่
ประมาณการไว้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรน้อยกวาที่
ประมาณการไว้
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรได้ใกล้เคียง
ที่ประมาณการไว้

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรน้อยกวาที่
ประมาณการไว้

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรน้อยกวาที่
ประมาณการไว้

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้มากกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563ที่ผานมาได้รับการจัดสรรได้มากกวาที่
ประมาณการไว้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,000,000 บาท

ตั้งประมาณการไว้น้อยกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
เงินอุดหนุนที่จะได้รับการจัดสรรน้อยลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 5,652 7,100 12.68 % 8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 256 230 300 0 % 300

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

100,000 150,000 150,000 0 % 150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,589,700 9,788,200 10,121,700 7.07 % 10,837,470

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,065,600 2,017,600 2,048,300 22.05 % 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 173,000 161,000 200,000 0 % 200,000

เงินสํารองจ่าย 23,933 31,925 220,000 -54.55 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 840,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 115,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแม่ใจ
อําเภอแม่ใจ    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 22,500 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 42,405.74 44,033.08 45,500 0 % 45,500

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 255,120 255,120 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,640 0 0 0 % 0

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

539,200 539,200 808,800 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 91,857.6 123,857.6 115,900 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 803,462 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,086,712.34 13,339,317.68 14,871,062 15,647,170
รวมงบกลาง 13,086,712.34 13,339,317.68 14,871,062 15,647,170
รวมงบกลาง 13,086,712.34 13,339,317.68 14,871,062 15,647,170

รวมแผนงานงบกลาง 13,086,712.34 13,339,317.68 14,871,062 15,647,170
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

695,520 67,620 425,920 63.3 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 11,667 62,338 92.5 % 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 11,667 63,000 90.48 % 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 19,320 198,720 0 % 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 1,600,674 2,240,378 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,692,280 4,024,740 4,094,090 -3.56 % 3,948,240

เงินประจําตําแหน่ง 270,000 274,500 288,000 -19.79 % 231,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,962,280 4,299,240 4,382,090 4,179,240
รวมงบบุคลากร 6,586,920 5,899,914 6,622,468 6,803,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 1,600 120,000 -41.67 % 70,000

ค่าเบี้ยประชุม 12,996 20,118 15,000 0 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 153,160 211,900 288,000 -20.83 % 228,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,779 50,521 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 207,935 284,139 528,000 338,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,899.5 338,432 460,000 0 % 460,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,725 14,600 40,000 -62.5 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 30,000 0 0 0 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิน
ไหมทดแทน

0 0 0 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น 5,600 3,335 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ศานุ
วงค์

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ศานุวงค์ 

0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศ์ศานุวงค์

81,699 49,228 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลแม่ใจ

0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 443,506 304,675 100,000 -80 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 500,000 -98 % 10,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํากนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้กับผู้
รับการอบรมเบิกจ่าย

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลแม่
ใจ และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
ใจ

149,480 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,440.78 21,560.79 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,039,350.28 731,830.79 1,320,000 643,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 71,689.9 69,203 90,000 -98.89 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,030 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,795 9,193 15,000 -93.33 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 184,876 2,780 20,000 -25 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000 65,000 -76.92 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,670 24,752.61 40,000 -97.5 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,610 30,000 40,000 -97.5 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 314,670.9 145,928.61 290,000 56,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 166,312.15 174,998.8 250,000 0 % 250,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 28,172.84 24,534.32 35,000 0 % 35,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 4,543.5 6,052.99 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 26,166 26,776 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 166,920 178,904 210,000 -76.19 % 50,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 392,114.49 411,266.11 570,000 398,000
รวมงบดําเนินงาน 1,954,070.67 1,573,164.51 2,708,000 1,435,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงาน  จํานวน  8  ตัว 0 0 17,600 -100 % 0

เก้าอี้ทํางานพนักงาน (ผู้บริหาร) จํานวน 1 
ตัว 

0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน 4 ตัว 0 0 20,000 -100 % 0

เก้าอี้ห้องประชุม 42,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (แอร์) 474,200 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,900 -100 % 0

ชุดโต๊ะทํางานผู้บริหาร (นายก)  จํานวน  1  
ชุด

0 0 13,800 -100 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก  จํานวน  1 หลัง 0 0 3,500 -100 % 0
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โต๊ะทํางานผู้บริหาร (รองนายก)  จํานวน 2 
ตัว

0 0 21,200 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 17,000 0 0 0 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 25,600 0 0 % 0

ผ้าม่าน 63,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

0 0 8,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องล่ะ 22,00 บาท

44,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จํานวน  2 
เครื่อง

0 0 46,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน  3 
เครื่อง

0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ หรือ แอลอีดี 15,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สาย
เทศบาลตําบลแม่ใจ

0 0 94,550 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ใจ

0 0 38,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 655,700 25,600 451,250 42,000
รวมงบลงทุน 655,700 25,600 451,250 42,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก 
พุทธศักราช 2562

52,857.14 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,857.14 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 52,857.14 0 0 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 0 100 % 5,000

หมวดรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,249,547.81 7,498,678.51 9,801,718 8,285,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 209,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 209,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 209,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 22,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น             
      ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 264,440
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,144,440 1,672,862 2,158,840 1.77 % 2,196,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1,108 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 63,283 120,000 -35 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,223,548 1,736,145 2,278,840 2,274,960
รวมงบบุคลากร 2,223,548 1,736,145 2,278,840 2,274,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

135,200 196,650 200,000 -50 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 45,600 47,600 240,000 -87.5 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 67,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,650 18,300 55,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 214,450 262,550 500,000 202,400
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 576,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 413,618 462,918.04 660,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

17,946 68,260 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที่

1,740 0 500 4,900 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 241,146 116,226 50,000 -80 % 10,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,000 68,870 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 695,450 716,274.04 785,500 691,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,000 58,581.65 106,250 6.35 % 113,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 56,000

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,005.2 17,100.34 40,000 1,140 % 496,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,960 51,995 108,250 -5.77 % 102,000

รวมค่าวัสดุ 114,965.2 150,076.99 264,500 777,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 4,011.44 1,805.6 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,279.6 15,279.6 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,291.04 17,085.2 31,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 1,044,156.24 1,145,986.23 1,581,000 1,696,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 23,600 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 15,160 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เช็ค 32,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,900 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 30,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก                            
       

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะ (ตลับเมตรเลเซอร์) 5,900 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะ 1,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 29,500 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,000

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

0 74,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องปริ้นเตอร์ 7,690 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          
              

0 0 3,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 121,750 74,000 87,000 37,000
รวมงบลงทุน 121,750 74,000 87,000 37,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,389,454.24 2,956,131.23 3,946,840 4,008,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

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

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,639,002.05 10,454,809.74 13,748,558 12,758,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 472,020 499,320 540,000 -59.6 % 218,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

15,960 10,080 10,100 -0.2 % 10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 803,700 847,020 600,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,291,680 1,356,420 1,150,100 228,240
รวมงบบุคลากร 1,291,680 1,356,420 1,150,100 228,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,800 22,200 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 21,600 12,600 58,000 -37.93 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 12,500 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,400 47,300 123,000 60,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,300,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 801,180 881,708 1,090,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,042 0 2,000 400 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 55,910 34,600 208,030 -51.93 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 865,132 916,308 1,300,030 1,410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,388 11,020 13,000 -92.31 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,098 6,580 17,000 -94.12 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 18,751.18 6,696.5 3,700 440.54 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 108,100 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,931.6 31,688.7 80,000 -98.75 % 1,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000 1,530 25,000 -40 % 15,000

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย 18,500 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,925 0 15,000 -93.33 % 1,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 19,900 -24.62 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 220,693.78 59,835.2 248,600 199,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 50,287.3 33,840.85 50,000 -50 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,290.42 1,286.14 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,577.72 35,126.99 55,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 1,175,803.5 1,058,570.19 1,726,630 1,699,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 10 
วัตต์  จํานวน  1 เครื่อง

0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 49,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,467,483.5 2,414,990.19 2,926,030 1,948,040
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 293,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 293,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 293,580
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

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

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 318,580
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 341,040

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 323,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 664,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 664,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 21,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 41,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาล

6,655 3,450 10,100 -0.99 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 60,000 -50 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 321,600 322,560 400,000 0 % 400,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 43,530 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 328,255 369,540 470,100 440,000
รวมงบดําเนินงาน 328,255 369,540 470,100 481,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแม่
ใจ จ.พะเยา ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2562

20,000 0 0 0 % 0

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

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อ.แม่ใจ จ
.พะเยา

0 20,000 0 0 % 0

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 348,255 389,540 490,100 1,146,280
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,815,738.5 2,804,530.19 3,416,130 3,412,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 946,620 1,089,420 1,451,200 8.19 % 1,570,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 46,500 102,000 0 % 102,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 305,520 330,060 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 100,200 119,284 120,000 8.33 % 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,000 12,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,408,340 1,597,264 1,697,200 1,826,000
รวมงบบุคลากร 1,408,340 1,597,264 1,697,200 1,826,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 49,790 60,000 77,000 71.43 % 132,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 10,000 37,300 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,790 70,000 116,300 134,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 34,046 15,216 60,000 -66.67 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,400 2,090 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,446 17,306 90,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,719 9,716 20,000 -95 % 1,000

วัสดุกีฬา 9,920 0 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,370 12,090 25,000 -96 % 1,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 41,009 21,806 90,000 32,000
รวมงบดําเนินงาน 152,245 109,112 296,300 226,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 5,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 24,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 9 คิวบิกฟุต  จํานวน  1 ตู้ 0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จํานวน  2 
เครื่อง

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 22,500 0 0 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอร์ 2,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม 27,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,200 0 48,500 0
รวมงบลงทุน 82,200 0 48,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,642,785 1,706,376 2,042,000 2,052,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         177,100 257,557 270,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 48,230 50,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 24,000 108.33 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,928 19,242 40,000 -50 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

4,200 4,200 10,000 0 % 10,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา         
                

698 2,318 0 0 % 0

โครงการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

331,570 295,240 336,550 2.82 % 346,050

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 600,426 628,557 713,550 695,050
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,244 11,022 23,000 -95.65 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,369 7,570 20,000 1,005 % 221,000
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ค่าอาหารเสริม (นม) 174,146.62 157,480.4 213,600 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,500 15,000 -93.33 % 1,000

วัสดุการศึกษา 1,873 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 200,632.62 177,572.4 291,600 238,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,719.15 9,311.34 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,971.95 8,874.58 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,691.1 18,185.92 22,000 22,000
รวมงบดําเนินงาน 815,749.72 824,315.32 1,027,150 955,050

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก 0 0 13,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,600 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลตําบลแม่ใจ      

0 0 895,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 895,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 920,600 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

258,360 221,440 280,000 -16.07 % 235,000

รวมเงินอุดหนุน 258,360 221,440 280,000 235,000
รวมงบเงินอุดหนุน 258,360 221,440 280,000 235,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,074,109.72 1,045,755.32 2,227,750 1,190,050
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,710 149,280 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก                     
     

9,970 12,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

0 0 12,000 25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 91,680 161,280 132,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 91,680 161,280 132,000 135,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 91,680 161,280 132,000 135,000
รวมแผนงานการศึกษา 2,808,574.72 2,913,411.32 4,401,750 3,377,050
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 642,000 575,880 291,500 147 % 720,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 31,500 0 100 % 45,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 277,920 291,180 308,100 4.87 % 323,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 961,920 898,560 599,600 1,088,100
รวมงบบุคลากร 961,920 898,560 599,600 1,088,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,920 26,200 31,500 11.11 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,779 49,550 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,699 75,750 81,500 180,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 29,774 45,000 -77.78 % 10,000

ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562

29,020 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 51,280 70,640 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 80,300 100,414 145,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,456 14,485 20,000 -95 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,020.01 30,690 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,185 26,480 30,000 -96.67 % 1,000

วัสดุอื่น 4,900 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 44,561.01 71,655 95,000 47,000
รวมงบดําเนินงาน 196,560.01 247,819 321,500 262,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 102,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 157,500 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 157,500 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) อําเภอแม่ใจ

0 0 80,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 82,500
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  

0 220,000 220,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
จํานวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ

220,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล   

67,500 82,500 1,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 287,500 302,500 301,000 302,500
รวมงบเงินอุดหนุน 287,500 302,500 301,000 302,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,445,980.01 1,448,879 1,379,600 1,702,600
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนํา อาสา
สมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 65,000 0 % 65,000

2. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย  

0 0 20,000 -100 % 0

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย  

0 14,200 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 15,520 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 29,720 120,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 47,242 57,456 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 9,916 8,640 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 57,158 66,096 80,000 65,000
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รวมงบดําเนินงาน 57,158 95,816 200,000 165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 57,158 95,816 200,000 165,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1,148.5 0 100 % 1,000

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

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 1,148.5 0 1,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,503,138.01 1,545,843.5 1,579,600 1,868,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,375,200 1,453,500 1,600,000 6.25 % 1,700,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,435,200 1,513,500 1,660,000 1,760,000
รวมงบบุคลากร 1,435,200 1,513,500 1,660,000 1,760,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 104,773 132,000 132,000 0 % 132,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,400 37,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 127,173 169,500 187,000 172,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350 3,690 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 69,856 29,176 30,000 -50 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,760 0 12,500 -60 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 73,966 32,866 52,500 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,517 7,126 20,000 -95 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,080 0 3,000 0 % 3,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 2,163 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250 245 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,280 15,570 20,000 -95 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 40,290 22,941 51,000 7,000
รวมงบดําเนินงาน 241,429 225,307 290,500 209,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  3  ตัว 0 0 7,500 -100 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อนสูง  0 0 5,900 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 14,400 0 0 % 0

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    0 0 22,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,570 50,400 5,000
รวมงบลงทุน 0 18,570 50,400 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,676,629 1,757,377 2,000,900 1,974,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,676,629 1,757,377 2,000,900 1,974,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 986,100 1,035,930 1,090,100 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 28,500 60,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,004,100 1,064,430 1,155,100 0
รวมงบบุคลากร 1,004,100 1,064,430 1,155,100 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 78,700 139,000 118,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,700 20,024 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 88,400 159,024 178,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 77,700 96,250 120,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,954 27,854 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพื่องานประชาสัมพันธ์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 93,654 124,104 130,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,655 19,985 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,460 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,430 43,400 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 47,545 63,385 85,000 0
รวมงบดําเนินงาน 229,599 346,513 393,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์ผ้าใบ 0 120,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 120,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 120,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไไฟฟ้า 92,633.48 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 92,633.48 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 92,633.48 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,326,332.48 1,530,943 1,548,100 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,499,185 1,210,048.05 1,467,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 52,840 79,145 110,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,552,025 1,289,193.05 1,577,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,718 149,565 137,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 337,856.3 205,624.31 194,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 53,650 7,600 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,729.6 92,531.8 115,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 5,000 -100 % 0
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วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 601,953.9 455,321.11 506,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 109,098.08 106,114.17 150,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 109,098.08 106,114.17 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 3,263,076.98 1,850,628.33 2,233,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดเหล็ก 0 0 6,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 19,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 0 0 170,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอร์ 15,000 0 0 0 % 0

จอคอมพิวเตอร์ 0 0 3,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องตัดถนน 31,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 95,300 0 205,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบ
ประมาณ จํานวน 286,000.- บาท

270,000 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
งบประมาณ จํานวน 542,000.- บาท

425,000 0 0 0 % 0

3.โครงการขุดลอกลําเหมืองและก่อสร้าง
ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ใจ     
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 
จํานวน 281,000.- บาท

265,000 0 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ อสม.หมู่ที่ 
5 งบประมาณ จํานวน 228,000 .- บาท

86,000 0 0 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  งบ
ประมาณ จํานวน 299,000.- บาท

276,300 0 0 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบ
ประมาณ จํานวน 74,000.- บาท

68,700 0 0 0 % 0
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8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. งบ
ประมาณ จํานวน 186,000.- บาท

175,000 0 0 0 % 0

9.โครงการเทลานคอนกรีต งบประมาณ 
จํานวน 44,000.- บาท

41,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอย 
3 บ้านางจรรยาลักษ์  คําขาว ม.10 ต.แม่ใจ 
  อ.แม่ใจ

0 0 336,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 
หมู่ที่ 2 ต.ศรีถ้อย

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการเทดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู่ที่ 1 
ต.ศรีถ้อย

0 0 44,000 -100 % 0

โครงการเทดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู่ที่ 5 
ต.แม่ใจ

0 0 212,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหัวใจบ้าน 
หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์
คอนกรีต (รหัสสายทาง พย.ถ.23-007)

0 0 309,000 -100 % 0

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

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

0 79,400 0 0 % 0
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จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณ จํานวน 115,500.- บาท

0 105,000 0 0 % 0

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

0 88,400 0 0 % 0

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

0 300,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 245,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,607,000 846,200 1,131,000 0
รวมงบลงทุน 1,702,300 846,200 1,336,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนขยายเขตประปาเทศบาลตําบลแม่
ใจ

0 1,587,159.81 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเทศบาลตําบลแม่ใจ 0 1,014,534.05 0 0 % 0

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

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,965,376.98 5,298,522.19 3,569,900 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 25,000 12,585 1,000 4,900 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 25,000 12,585 1,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 25,000 12,585 1,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 197,000 0 0 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 25,000 209,585 1,000 50,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,394,039 3,232,920 3,433,000 -9.69 % 3,100,400

รวมค่าใช้สอย 1,394,039 3,232,920 3,433,000 3,100,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,980 32,470 50,000 -80 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,322.8 84,151.15 89,000 -98.88 % 1,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 29,810 24,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 190,112.8 141,221.15 159,000 31,000
รวมงบดําเนินงาน 1,584,151.8 3,374,141.15 3,592,000 3,131,400

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,584,151.8 3,374,141.15 3,592,000 3,131,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,900,861.26 10,413,191.34 8,711,000 3,181,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิสตรี 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการในเขตเทศบาล      

675 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่

84,115 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่   จํานวน 100,000.-    
บาท

0 73,740 0 0 % 0

โครงการการตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อปรับ
สภาพความสมดุลของสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 12,000

โครงการทําขนมหวาน อาหารว่าง จํานวน  
15,000  บาท

0 11,408 0 0 % 0

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  จํานวน 
15,000   บาท

0 14,820 0 0 % 0

โครงการปันยิ้มสร้างสุขเป็นผู้สูงวัยอย่างมี
คุณค่า   จํานวน  15,000  บาท

0 14,800 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อส่ง
เสริมทักษะการสื่อสารเทศบาลตําบลแม่ใจ   
                                                     
     

30,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อส่ง
เสริมทักษะการสื่อสารเทศบาลตําบลแม่ใจ  
จํานวน     30,000.-  บาท

0 30,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ“ค่ายเยาวชนต้น
กล้าสร้างค่านิยม 12 ประการ

29,960 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชนอาสา
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม“ละอ่อนกล้าดี” 
เทศบาลตําบลแม่ใจ  

29,610 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม         

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น                        

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีการทําบายศรี จํานวน 
15,000  บาท

0 12,650 0 0 % 0

โครงการสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า    จํานวน 
15,000  บาท

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

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย  
(การทําตุง/ทําโคม)

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 174,360 172,418 140,000 22,000
รวมงบดําเนินงาน 174,360 172,418 140,000 22,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 174,360 172,418 140,000 22,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 174,360 172,418 140,000 22,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

91,403.9 18,333 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสืบชะตาหนอง
เล็งทราย

20,000 0 0 0 % 0

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” 0 0 0 100 % 5,000

โครงการ “สํานึกฮักบ้านเกิดแม่ใจ” 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 150,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าทองทิพย์ 0 0 9,600 420.83 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

0 0 5,600 78.57 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าองค์ดํา 0 0 5,600 78.57 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลางทุ่ง 0 0 9,600 4.17 % 10,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรีวิชัย

0 0 5,600 78.57 % 10,000

โครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็งทราย 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 111,403.9 18,333 56,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 111,403.9 18,333 56,000 335,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

111,403.9 18,333 56,000 335,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบล
แม่ใจ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาแม่ใจฟุตซอลคัพ 29,815 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้านภัยยาเสพติด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาล
ตําบลแม่ใจ    

29,920 0 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆ

0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,735 0 100,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 59,735 0 100,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกีฬาพัฒนาคน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกีฬาพัฒนาคน                         
                         

10,000 10,000 0 0 % 0

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 69,735 10,000 100,000 170,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 9,504 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,504 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 9,504 0 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 9,504 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,642.9 28,333 176,000 525,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,516,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,576,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,576,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 260,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 3,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 418,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,994,200
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,778,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,788,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 469,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,407,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 
บ้านปงพัฒนา ตําบลแม่ใจ  อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา

0 0 0 100 % 301,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่
ใจ จังหวัดพะเยา

0 0 0 100 % 199,000
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โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อ
พัก   หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ใจ  อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา

0 0 0 100 % 170,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 720,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 720,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 3,127,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,121,200

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 4,890 3,500 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,311 4,640 11,500 -91.3 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 49,891 29,785 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,240 210,700 200,000 -99.5 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 130,442 250,015 245,000 2,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,339.77 15,645.95 20,000 0 % 20,000
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,891.24 80,585.46 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 43,231.01 96,231.41 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 173,673.01 346,246.41 355,000 112,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 173,673.01 346,246.41 355,000 112,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 173,673.01 346,246.41 355,000 112,000

รวมทุกแผนงาน 42,969,331.79 43,775,478.18 49,400,000 48,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลแมใจ

อําเภอแมใจ   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,647,170 บาท
งบกลาง รวม 15,647,170 บาท

งบกลาง รวม 15,647,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อ  สบทบเปนเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 300 บาท

เพื่อ จายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนเพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172  ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแม
ใจ  เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงความเปนอยูที่ดีขึ้นของคน
ในชุมชน  (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4
/ว 383 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2559และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4 /2502 ลว 20
 สิงหาคม 2553) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หนา 92 ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,837,470 บาท

เพื่อ  เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลแมใจ  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หนา 92 ลําดับที่ 1)(ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อ  จายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพในเขต
เทศบาลตําบลแมใจ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หนา 92 ลําดับที่ 2) (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อ จายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลแม
ใจ จํานวน 200,000 บาท(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หนา 92 ลําดับที่ 3)(ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อ ไวสําหรับเบิกจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปน เชน ดาน
การป้องกันสาธารณะภัยตาง ๆ และการใหความชวยเหลือผู
ประสบภัยที่ไมสามารถคาดการณ์ไวลวงหนาหรือไมสามารถเบิก
จายงบประมาณรายจายประเภทใดประเภทหนึ่งได   โดยตั้งจาย
ไวไมเกินรอยละ  5  ของงบประมาณรายรับประจําปีงบ
ประมาณ 2564  ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุด
หนุนทุกประเภท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจ
จราจรในการรักษาความสงบเรียบรอยเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 45,500 บาท

เพื่อ จายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามขอบังคับสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ใน
อัตรารอยละ 1/6 ของเงินรายรับจริงของปีที่ผานมา ไมรวมเงิน
กู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ตั้งจาย
จากเงินรายได)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 115,900 บาท

เพื่อ จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นที่ไมใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึง
เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับบํานาญ ซึ่งลาออกจากราชการกอน
เกษียณอายุ จํานวน  2  ราย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  0808.5/ว 348 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา 4 อัตรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวย
งานบริหารราชการสวน ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552   (ตั้งจาย
จากเงินรายได) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 840,000 บาท

เพื่อ จายสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา  รอยละ 3 ของประมาณการราย
รับประจําปี  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให และเงินอุดหนุน   ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2563 (ตั้งจายจาก
เงินรายได)
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เงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ขอ 6 องค์การบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญหรือเทศบาลตําบลสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50
 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เพื่อจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลแมใจ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 2.6 หนา 89 ลําดับที่ 9) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อไวสําหรับเบิกจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษเปนคาทําศพกรณี
พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานจางของเทศบาลที่เสียชีวิต  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,285,880 บาท

งบบุคลากร รวม 6,803,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อ จายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลแมใจ เดือน
ละ 27,600 บาท เปนเงิน  331,200 บาท จายเปนเงินเดือนของ
รองนายกเทศมนตรี  2  คน เดือนละ 15,180 บาท/คน เปน
เงิน 364,320 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 4,000 บาท เปนเงิน 48,000 บาท คาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายก เทศมนตรี   เดือนละ3,000บาท/คนเปน
เงิน72,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี         
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 239   ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงิน
รายได) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
 บาท เปนเงิน 48,000 บาท คาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท/คน เปนเงิน 72,000 บาท         
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี         
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 239   
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อ จายใหเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ 9,660 บาท เปน
เงิน 115,920 บาท และจายใหที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
เดือนละ 6,900 บาท เปนเงิน 82,800 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี         ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย    
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 239   ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงิน
รายได) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท       เปนเงิน 182,160 บาท รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท เปนเงิน 149,040 บาทสมาชิก
สภาเทศบาลเดือนละ 9,660 บาท เปนเงิน 1,159,200 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี         ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,179,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,948,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 10 อัตรา พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ประกอบดวย ปลัดเทศบาล  รอง
ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด  หัวหนาฝ่ายอํานวยการ  หัวหนา
ฝ่ายปกครอง  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตร  นิติกร นักประชาสัมพันธ์
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558
3) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์                      ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. (ตั้ง
จายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 231,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับกลาง เดือน
ละ 7,000  บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,000
 บาท รวมเปน 14,000 บาท /เดือน  
เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  เงินประจําตําแหนงหัวหนา
ฝ่าย อํานวยการ และฝ่ายปกครอง เดือนละ 1,500 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์
ภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

(1.1)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขัน   สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก  ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด หรือผูที่ปฏิบัติราชการอื่นอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล  ตามเกณฑ์และอัตราที่กําหนด
ไว                                        
จํานวน 20,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
(1.2)เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่   
ในการเลือกตั้ง  โดยจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร ทอง
ถิ่น 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
6) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พะเยา ที่ ลต(พย)0002/ว 531 ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง  การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565  เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
จํานวน 50,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:37:28 หนา : 10/112



คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่ม
เติม             ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรง
ดวน
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวน   
ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  (ตั้ง
จายจากเงินรายได) (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 643,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 460,000 บาท

เพื่อ จายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน              
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือ    
ควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายในการจัดทํา
เว็บไซต์  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คาธรรมเนียมในการ
คืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งให
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุด
วิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้ง
นี้                     ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเปน
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเปนพาหะนําโรคราย
มาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพัก    ที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดไวให      
 คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการ
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยว
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กับการจัด  ผลิตรายการและถายทอดสถานีโทรทัศน์ และ
วิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ  คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงาน
อื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณีที่จําเปนเรงดวนเปนการชั่ว
คราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม
ถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใช
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษา
พยาบาล คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาเชาทรัพย์สิน 
 (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  
ที่เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์  สิ่งกอสรางอยางใด 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คา
จาง                  ผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพย์สิน           คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เปนตน     คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน     คาจางที่ปรึกษา, คาจางออกแบบ, คารับรอง
แบบ,  คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผู
เชี่ยวชาญบัญชี       คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน  คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ       
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช
จาย                    ในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช
จาย                              ในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
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ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 160,000 บาท)   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
3.คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย์ หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน เปนตน  การประชุมราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่เกี่ยวของกับการ
ภารกิจขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํา
ผลจากการประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
4.1การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
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4.2การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4.3การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.6การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใชจาย
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ  
7.คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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 พ.ศ. 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทด
แทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นชดใชกรณี
ที่เจาหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูบริหารทองถิ่นเบิกจาย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)   
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คาใชจายโครงการจัดงานเนื่องในวันทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์           วันทองถิ่นไทย และกิจกรรม
อื่นๆ  เนื่องในวันเทศบาล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว
ทางที่ 4.5 หนา 98 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ศานุวงค์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯตกแตง
พระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง   และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง    
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและราชสักการะ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว
ทางที่ 4.1 หนา 95 ลําดับที่ 1)                  
(ตั้งจายจากเงินรายได  30,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  20,000
)  (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
เทศบาลตําบลแมใจ และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง                                       โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริมใหคณะ       ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลแม
ใจ ไดมีความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ที่บัญญัติไวเปน  ขอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณ์
ของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม เพื่อสงสงเสริมใหผู
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เขารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติ
งานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางใหกับผูเขารวมอบรมใน
การนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย   
 คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5.3 หนา 103 ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราช
ดําริ หรือ      
พระราชเสาวนีย์โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์       คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม     คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ใน
การฝึกอบรม         
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ ผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปน     ในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด)   
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางที่ 3.2 หนา 64 ลําดับที่ 2 ) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือ  
ผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให             การดําเนิน
การเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น   อันเปนสิทธิพื้น
ฐานตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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     เพื่อเปนการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ให
ประชาชนในทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสีย
นอยที่สุด และใหประชาชนไดมี              สวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปอยางสมานฉันท์       โดย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจ    
 ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ใหรวมถึง   คายานพาหนะและขน
สง หรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติ
ภารกิจในการเลือกตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร
การเลือกตั้ง รวมทั้งผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต
. คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือก
ตั้ง  คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท์ โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จางเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้าประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ        ที่จํา
เปน สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง     คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล์  คาเชาอุปกรณ์และเครื่องใชสํานักงานและที่
เลือกตั้ง      คาจางเหมาบริการที่จําเปนสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน หนากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮอลล์สําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
12) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พะเยา ที่ ลต(พย)0002/ว 531 ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง  การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565  เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)  

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํากนองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่นใหกับผูรับการอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  หรือ
บุคคล คณะบุคคล  
ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ         รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา         องค์ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย    
 คาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินของสํานักปลัด  ที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน    
ใหเบิกจายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเปนคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจางเปนการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น         
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 56,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์                แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน)              พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน  ผาใบเตนท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ        เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (ตั้งจายจากเงินรายได )  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
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- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ       รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์         
 ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กรอบรูป กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวม
ถึง          หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา สายยางฉีดน้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
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ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห์    
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
           1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
           3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
         - สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสง แบงการ
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พิจารณาออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
           ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
           ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
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ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
            ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง  ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์แบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
          ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใช
งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล ฯลฯ 
          ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)      
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
          ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่
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เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน                 ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล์วเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 398,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะของเทศบาล
ตําบลแมใจ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (ตั้งจายจากเงินรายได 200,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  50,000  บาท) (สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
เทศบาลตําบลแมใจ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได 30,000  บาท       เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  5,000  บาท) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:37:28 หนา : 41/112



คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย ของเทศบาลตําบล
แมใจ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได 13,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  2,000
  บาท) (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาฝากสงไปรษณีย์  คาบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ       คาดวงตราไปรษณีย์ หรือคาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได 20,000  บาท       เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  20,000  บาท) (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอร์เน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อสาร       
คาสื่อสารผานดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส     (1
 ครั้งตอปี)
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท) (สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING)
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล                    จํานวน 1
 เครื่อง  เปนเงิน 22,000  บาท        
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ
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     2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 7) หนา  40 ลําดับที่  20 ) (สํานักปลัด )       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางที่ 5.1 หนา 100 ลําดับที่ 4)        
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจางสํารวจประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ของเทศบาลตําบลแมใจหรือคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสราง  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 264,440 บาท
งบบุคลากร รวม 209,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 209,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 209,440 บาท

เพื่อ จายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 1 อัตรา พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี โดยจายใหกับ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558
3) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์                      ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. (ตั้ง
จายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติราชการอื่นอันเปน
ประโยชน์แกเทศบาล ตามเกณฑ์และอัตรา ที่กําหนดไว (ตั้งจาย
จากเงินรายได) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:37:28 หนา : 49/112



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรง
ดวน
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครอง              สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  (ตั้ง
จายจากเงินรายได) (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาใช
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จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์
ตางๆ) คาโล  ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความชวย
เหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งให
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุด
วิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจาก
ตัวผูเดินทางไปราชการเปนเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใช
สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม
ถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใช
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษา
พยาบาล คาใชจายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียม
ตางๆ   คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ         ที่เปนการจางใหผูรับจางทํา
การอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ์  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหได
มา             ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม      คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน เปนตน  การประชุมราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเปนการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
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2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.4  การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.5  การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.6  การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวน    
 ทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก   คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ      คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจํา    ในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตองจายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น                   ใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินของสํานักปลัด ที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน    ให
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเปนคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจางเปนการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
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งค์กรปกครองสวนทองถิ่น         
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร์แบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
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อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,008,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,274,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,274,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,196,960 บาท
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เพื่อ จายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และเงินเพิ่ม  
เงินเดือนตามวุฒิ  จํานวน   ๗ อัตรา ประกอบดวย ผูอํานวยการ
กองคลัง, หัวหนาฝ่าย     บริหารงานคลัง, หัวหนาฝ่ายพัฒนาราย
ได, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจาพนักงานพัสดุ, เจาพนักงานจัด
เก็บรายได,นักวิชาการพัสดุ(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  เดือน
ละ 3,500.- บาท หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง,หัวหนาฝ่ายพัฒนา
รายไดและคาเสี่ยงภัยสําหรับวิชาชีพพัสดุ เดือนละ 1,500.-บาท
ตอคนตอเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัด
พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์ภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,696,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวง
การคลังดวนที่สุด ที่ กค  0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19  กันยายน 2560  (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางในกองคลัง 
ในกรณีมีงานเรงดวนหรือมีความจําเปนในการปฏิบัติงานตามคํา
สั่งของผูบริหาร ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม 2550(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพักของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ตั้งจาย
จากเงินรายได)        (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 67,400 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงาน 
ในกองคลังตามสิทธิที่ระบุไวในระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงิน รายได) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 691,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการจางเหมาแรง
งาน คาจางแรงงานบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองคลังและ
การจางเหมาบริการงานอื่น ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี  คาบอกรับวารสารตาง ๆ คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทาง
ราชการ ฯลฯ(ตั้งจายจากเงินรายได)        
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคายืมระวางแผนที่ภาษี และคัดลอกขอมูล ตลอดจน
คาธรรมเนียมในการยืมระวางคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและคาจาง
พนักงานจางตามโครงการเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
ขอมูลและ การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2550 (หมวด 2 ขอ 11,12)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กอง
คลัง)  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หนาที่ 99 ลําดับที่ 2)

คาใชจายโครงการใหบริการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการใหบริการจัด
เก็บรายไดนอกสถานที่เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลแมใจเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางและเพื่อเปน
การออกสํารวจ พื้นที่จริงพรอมชี้แจงใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องการเสียภาษีตาง ๆ(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หนาที่ 99 ลําดับที่ 1)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางราชการของพนักงานและ
ลูกจางของกองคลังตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใน
การเขารับการฝึกอบรมและสัมมนาการประชุมตาง ๆ  เพื่อเพิ่ม
พูนความรูและประสบการณ์แลวนํามาปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานและลูกจางของกอง
คลังตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม พ.ศ
. 2557และหนังสือและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(ในการเขารับ
การฝึกอบรมและสัมนาการประชุมตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และครุภัณฑ์ที่ดิน         สิ่งกอสรางตลอดจนครุภัณฑ์อื่น ๆ
 ของ     กองคลังที่ชํารุดใชงานไมไดใหใชงานไดดี ตามปกติเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 777,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์,   
ใบเสร็จรับเงินและสมุดบัญชีตาง ๆ คาถาย
เอกสาร งานตาง ๆ ของกองคลัง เชน  งานจัดเก็บรายได  งานการ
เงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สินและวัสดุอื่น ๆ เทาที่จําเปน
และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในกองคลัง       (ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน 76,000  บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน 37,000  บาท) (กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 56,000 บาท

เพื่อใชจายเบ็ดเตล็ด เพื่อซื้อ วัสดุงานบานงานครัว เชน ไม
กวาด  แกวน้ํา สายยางฉีดน้ําฯลฯ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 8,720  บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  47,280  บาท) (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับรถยนต์, รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ในกองคลัง   
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และสวนประกอบ
อื่น ๆ  สําหรับยานพาหนะ                       และขนสงที่ใชใน
การปฏิบัติงานและภารกิจในกองคลัง ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 317,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน 179,000  บาท) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จําเปนและเหมาะ
สม เชน  ผาหมึกพิมพ์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และแบบหัวเข็ม ฯลฯ (ตั้ง
จายจากเงินรายได  จํานวน 44,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  จํานวน  58,000  บาท ) (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ สําหรับการติดตอสื่อสารของกองคลัง (ตั้ง
จายจากเงินรายได)(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม คาเชาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสําหรับใชในการ ปฏิบัติงานในดานการบันทึกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ e-gp ระบบ GFMIS และระบบการเชื่อม
ตอกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อรายงานขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยว
ของ(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบ ALL in one  จํานวน    1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 17 ,000 บาท        
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หนา 38    (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนรายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษา โครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวม ถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคา
ซอมกลาง   ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง(ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1
 หนา 100 ลําดับที่ 4)            
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 1 อัตรา พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  โดยจายใหกับ นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558
3) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์                      ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4) ประกาศ คณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท. 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,948,040 บาท

งบบุคลากร รวม 228,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 228,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 218,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี       เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 1
 อัตรา  ประกอบดวย เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,080 บาท

เพื่อจายเปนประเภทเงินตางๆ ของพนักงานเพื่อเปนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 789 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2555 เรื่อง หารือการไดรับเงินเพิ่มพิเศษการสูรบ (พ.ส.ร
.) ของพนักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,699,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจางที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีงาน   เรงดวน ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว
 1562   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550 (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพักของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 จํานวน 2
 อัตรา  ประกอบดวย    
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน(ตั้งจายจาก
เงินรายได)  (สํานักปลัด)   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อ จายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล   ตามระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงาน สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 1,410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกในการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คาเย็บ
หรือเขาปกหนังสือ  คาจัดทําป้าย คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
    (ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท) (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 300,000  บาท)  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล (ตั้งจายจากเงิน
รายได) (สํานักปลัด)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อ จายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
ตางๆ  ที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล(ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 80,000 บาท) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่ว
ไป  จํานวน 20,000  บาท)  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 199,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ
  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม  และวัสดุสํานัก
งานอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อหลอดไฟฟ้า  โคมไฟ  บาลาส
  สตาร์ทเตอร์  เสาวิทยุ  แบตเตอรี่วิทยุ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ และ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ ใชจายเปนคาซื้อ  ไมกวาด  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา  ชุด
กาแฟ  น้ํายาลางหองน้ํา    ผาหม  หมอน  มุง  และวัสดุงานบาน
งานครัวอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ ใชจายเปนคาซื้อก๊อกน้ํา  ทอพีวี
ชี  ปูน  กระสอบ   ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  และวัสดุกอสราง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้ออะไหลรถยนต์  อะไหลรถ
จักรยานยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไซเรน กระจกโคงสอง
ทาง และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
งาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันหลอ
ลื่น  แก๊สหุงตม และวัสดุยานเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการ
ปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาซื้อน้ํายาเคมีดับเพลิงตาง และวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์อื่น ๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร เชน สายพานเครื่องสูบ
น้ํา จอบ เสียม บุงกี๋  และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อเครื่องแตงกายพนักงานดับ
เพลิง  เชน หมวก รองเทา เสื้อดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ    (ตั้งจายจาก
เงินรายได จํานวน 20,000 บาท) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน 30,000  บาท)  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อตลับผงหมึก  แผนกรองแสง แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุวาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมตอกับรถดับเพลิง) ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เชนสายฉีด,ถัง,ไมตบ
ไฟ ฯลฯ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถตั้งจายในวัสดุใดได
เชน เข็มขัดนิรภัยสวมหัวฉีด ประเก็น ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) 
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในกิจการของเทศบาลตําบลแมใจ  (ตั้ง
จายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาโทรศัพท์ คาเชาวงจร คาเลขหมายโทรศัพท์  คา
เชาสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (สํานักปลัด)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานขอมูลขาวสาร และศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมใจ  จ.พะเยา ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานขอมูลขาว
สาร และศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ     อําเภอแมใจ จ
.พะเยา ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายใหที่ทํา
การปกครอง อําเภอแมใจเปนผูดําเนินการและเบิกจายตาม
หนังสืออําเภอแมใจ ที่ พย 0023.15/487      ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 7/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่  2.3 หนา 23  ลําดับที่ 9
) (ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)

งานเทศกิจ รวม 318,580 บาท
งบบุคลากร รวม 293,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,580 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,580 บาท

เพื่อจายเปนคาจางแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ประกอบดวย พนักงานเทศ
กิจ จํานวน 1 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงาน สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานัก
ปลัด) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,146,280 บาท
งบบุคลากร รวม 664,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 341,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 1 อัตรา  ประกอบดวย เจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชํานาญงาน (ตั้งจายจาก          
เงินรายได) (สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 323,640 บาท

เพื่อจายเปนคาจางแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ประกอบดวย พนักงานขับรถบรรทุก
น้ํา จํานวน 1 คน (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 481,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่            ไดตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)   

คาเชาบาน จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพักของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 จํานวน 2
 อัตรา  ประกอบดวย    
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน(ตั้งจายจาก
เงินรายได)  (สํานักปลัด)   

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการความปลอดภัยบนทองถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการความปลอดภัยบนทองถนนชวง
เทศกาล  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย
รณรงค์  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0801.4/ ว 668
 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หนา 96  ลําดับที่ 2) (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)      
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน
คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน คาจางเหมาประกอบอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากรอบรมแบงกลุมบรรยายควบคูภาคปฏิบัติ คา
วัสดุอปกรณ์ในการ  
ฝึกอบรม คาจางเหมาจัดสถานที่ ดอกไม พิธีเปิด - ปิด คาจัดทํา
ป้ายรณรงค์  และคาใชจาย
อื่น ๆ  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4
  แนวทางที่ 4.3 หนา 97 ลําดับที่ 1) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (สํานักปลัด)

คาใชจายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เชน คา
เดินทางไปราชการของ       เจาหนาที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)  ที่ปฏิบัติงานดาน กูชีพ กูภัย          คา
เวชภัณฑ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553(ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่  4.3  หนา 96 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 200,000 บาท) (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน ทั่วไป  จํานวน 200,000  บาท)  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,052,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,826,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,826,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,570,000 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน    1,240,000.- บาท
เพื่อ จายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  จํานวน 3
 อัตรา  ประกอบดวยผูอํานวยการกองการศึกษา  หัวหนาฝ่ายสง
เสริมการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (กองการศึกษา) 
(2) เงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก จํานวน  330,000.- บาท
เพื่อ จายเปนเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน  1  อัตรา (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ กองการ
ศึกษา  เดือนละ 3,500  บาท และหัวหนาฝ่ายสงเสริมการ
ศึกษา เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน  60,000.- บาท (ตั้งจายจาก
เงินรายได)(กองการศึกษา) 
เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครูผูดูแล
เด็ก เดือนละ 3,500 บาท                      
จํานวน  42,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการ
ศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกผูชวยครูผูดูแลเด็กตําแหนง ผู
ชวยผูดูแลเด็ก(พนักงานจางตามภารกิจผูมีทักษะ) โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2541  และแกไขเพิ่มเติม (ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานตาม
ภารกิจ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0893.4/ว276
  ลงวันที่  21  มกราคม  2554 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหมา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรงดวนตาม   หนังสือ ที่  มท
.0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ตั้งจายจากเงิน
รายได) (กองการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)   พ.ศ. 2562  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางในกองการศึกษา  และบุคคลที่ทําคุณ
ประโยชน์ใหกับเทศบาล ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือตามคํา
สั่งของผูบริหารเทศบาลตําบลแมใจ(ตั้งจายจากเงินรายได) (กอง
การศึกษา)                  
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คาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อ จายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม พ.ศ
.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

เงินคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่  9
 กรกฎาคม 2562  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
ตางๆ  เชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตางๆ
กระดาษ  ปากกา ดินสอ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของในกองการศึกษา (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา  เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกฟุตซอล  ลูกเปตอง
  ลูกตะกรอ ตาขาย และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกองการ
ศึกษา  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จําเปนและเหมาะ
สม เชน  ผาหมึกพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (กองการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน สายสัญญาณ  แจ็ค  น้ํายาถนอม
เครื่องดนตรี ฯลฯ  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,190,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 955,050 บาท

ค่าใช้สอย รวม 695,050 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก และคาบอกรับ
วารสาร  นิตยสาร และคาจางเหมาบริการอื่นๆ   ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ(กองการศึกษา) (ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 200,000  บาท)  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน  16,000  บาท) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ เปนคาใชจายในการจางเหมาจัดสถานที่  จัดทําป้าย   ของ
ขวัญ  ของรางวัล  คาตอบแทนชุดการแสดง  คาจางเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กที่เขารวมกิจกรรม  และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เพื่อเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง
ที่ 2.5 หนา 86 ลําดับที่ 1)  (ตั้งจายจากเงินรายได)(กองการ
ศึกษา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ตั้ง
จายจากเงินรายได)(กองการศึกษา)

คาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม พ.ศ
.2557

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทองถิ่นแมใจสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาทําป้ายโครงการ  จัดซื้อชุดนักกีฬา และ
คาอุปกรณ์ในการฝึกซอมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการเขารวมแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทองถิ่นแมใจ
สัมพันธ์ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 2.4 หนา 83  ลําดับที่ 1) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)     (กองการศึกษา) (ศพด.) 
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โครงการรวมแขงขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในโครงการเขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปนไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการ แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2559   และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4  หนา 83  ลําดับที่ 4   (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 346,050 บาท

- เพื่อ จายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562 และ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14
  กรกฎาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565
)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หนา 91  ลําดับที่ 15  (กองการ
ศึกษา)(ศพด.)                              จํานวน  230,000
.- บาท         
       - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
          156,800     บาท
      - ตั้งจายจากเงินรายได 73,200
     บาท                                         
- เพื่อ จายเปนคาสนับสนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเทศบาลตําบลแมใจ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หนา 91  ลําดับ
ที่ 15  (กองการศึกษา)(ศพด
.)                                                             จํานวน  
76,500
.- บาท                                                                      
              
        - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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           54,400  บาท
        - ตั้งจายจากเงินรายได  22,100  บาท
- เพื่อ  จายเปนคาหนังสือเรียน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 816.2/ว 4110
  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หนา 91  ลําดับ
ที่ 15        
         (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)(ศพด
.)   จํานวน  7,000
.- บาท                                                                      
  
 -  เพื่อ  จายคาอุปกรณ์การเรียน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หนา 91  ลําดับ
ที่ 15         
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)(ศพด
.)  จํานวน  7,000
.- บาท                                                                      
  
               
 -  เพื่อ   จายคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8
  พฤษภาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หนา 91  ลําดับ
ที่ 15  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการศึกษา)(ศพด
.)                       จํานวน 15,050
.- บาท                                                                 
-  เพื่อ  จายคาเครื่องแบบนักเรียน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่  14  กรกฎาคม 2563  
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 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 2.6 หนา 91 ลําดับที่ 15  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)(กองการศึกษา)(ศพด.)                        จํานวน 10,500
.- บาท                                                                      
                                          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อ  จายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
ตางๆ  เชน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสราง ตลอดจนทรัพย์สิน
อื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ  (ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)   (กองการศึกษา)  

ค่าวัสดุ รวม 238,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ
  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในกอง
การศึกษา  คาน้ําดื่มในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)  (กองการศึกษา)   
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 221,000 บาท

1.เพื่อ จายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมใจ ตามขอมูลนักเรียนเมื่อใน
วันที่ 6  สิงหาคม 2563  ตามหนังสือ  ที่ มท 0816.2/ว 1301
  ลงวันที่  29  เมษายน  2563  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4
 หนา 84 ลําดับที่ 5  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการ
ศึกษา)                            จํานวน  100,000
.- บาท                
 2. เพื่อ จายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนบานแมใจ ตามขอมูลนักเรียน เมื่อในวันที่  6
  สิงหาคม  2563  ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301
  ลงวันที่  29 เมษายน  2563  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4
 หนา 83 ลําดับที่ 3   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการ
ศึกษา)                            จํานวน  120,000
.- บาท                                                           
 3. เพื่อ และจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา  มีด แกว
น้ํา ผาหม และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,000 บาท)(กองการ
ศึกษา)                  

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ เปนคาใชจายในการจัดซื้อก๊อกน้ํา  ทอพีวี
ซี ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี และวัสดุกอสรางอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จําเปนและเหมาะ
สม เชน  ผาหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมใจ (ตั้งจายจากเงินรายได)   (กองการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
ใจ (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองการศึกษา)                     

งบเงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 235,000 บาท

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน จํานวน    235,000.-บาท
 เพื่อ อุดหนุนคาใชจายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน  โดยมอบหมายใหโรงเรียนบานแมใจ เปนผูดําเนิน
การ  โดยใชขอมูลนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนบานแมใจ(แมใจ
เพาะวิทยาการ) ที่ ศธ     04095.202/099  ลงวันที่  14
 มิถุนายน 2564  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 2    แนวทางที่ 2.4 หนา 83  ลําดับที่ 2 (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)   
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก และคาบอกรับ
วารสาร  นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ตามโครงการที่อานหนังสือทอง
ถิ่น “รักการอาน” ในเขตเทศบาลตําบลแมใจและคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ       ของกองการศึกษา 
(ตั้งจายจากเงินรายได 100,000)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดตอ
และการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาจัดทําป้าย  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและ
อาหารวางสําหรับผูปกครองที่เขารับการฝึกอบรม  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดฝึกอบรม  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4
  หนา 84 ลําดับที่ 7) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)          (กอง
การศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,702,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,088,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,088,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 720,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินเดือนพนักงานกองสาธารณสุข พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน  3
   อัตรา ไดแก  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  หัวหนา
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯและ  เจาพนักงานธุรการ (ตั้งจายจาก
เงินรายได) (กองสาธารณสุข ฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
 เดือนละ 3,500  บาทตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุขฯเดือนละ1,500  บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณ
สุข ฯ)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 323,100 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางลูกจางประจําของเทศบาลรวมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจําปี จํานวน  1  อัตรา(ตั้งจายจากเงินรายได) (กอง
สาธารณสุข ฯ)

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คน เปนคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562 (ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสาธารณสุข ฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรงดวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุข ฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของ
พนักงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางในกองสาธารณสุข และบุคคลที่ทําคุณ
ประโยชน์ใหกับเทศบาล ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือตามคํา
สั่งของผูบริหารเทศบาลตําบลแมใจ  (ตั้งจายจากเงินรายได) (กอง
สาธารณสุข ฯ)
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คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ   จายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อ  อยางอื่น ใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจายจากเงินรายได) (กอง
สาธารณสุข ฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ  จายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ตางๆ  เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร  ตลอดจนทรัพย์สิน
อื่นๆ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตางๆ  คาถาย
เอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุข ฯ) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อ สําหรับยานพาหนะและขนสงที่ปฏิบัติงานในฝ่ายสาธารณ
สุข เชน ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่  ที่ปัดน้ําฝน ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณ
สุข ฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จําเปนและเหมาะ
สม เชน  ผาหมึกพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเล
เซอร์ฯลฯ  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองสาธารณสุข ฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาวัสดุเครื่องพนหมอกควัน เชน  ไดอะ
แฟรม  ประเคน  นอต  หัวจายน้ํามันถานไฟฉาย  หัวเทียน  เปน
ตน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุข ฯ)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ เชน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ   ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ตลอดจน
ทรัพย์สินอื่น ๆ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุข ฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่อ  อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  เชน  โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  โครงการสืบสานราชปณิธานสมเด็จยาตายภัยมะเร็งเตา
นม  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา  (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.6หนา 90 ลําดับที่ 11) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) (กอง
สาธารณสุข ฯ) 

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จํานวน 82,500 บาท

เพื่อ  สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  ใหอสม.ดําเนินการ
ใน  3  กลุมกิจกรรม  ไดแก การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณ
สุข,การแกไขปัญหาสาธารณสุข,การจัดบริการสาธารณสุขเบื้อง
ตน  (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.6หนา 88 ลําดับที่ 3) (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณ
สุข ฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนํา อาสาสมัครสาธารณสุข อาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดลอมในการจัดการดานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 65,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนํา อาสาสมัครสาธารณสุข อาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดลอมในการจัดการดานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  จํานวน  65,000.-บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.6หนา 88 ลําดับที่ 5) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (กองสาธารณสุข ฯ)

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา   
จํานวน  35,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.6หนา 88 ลําดับที่ 4) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาน้ํายากําจัดยุงและแมลง คายาเบื่อสุนัขที่ไมมีเจา
ของ คายาฉีดยาคุมสัตว์  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลาย   เคมีภัณฑ์ทําความสะอาด  และ  วัสดุวิทยา
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานสาธารณสุข 
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองสาธารณสุข ฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ สําหรับการจัดหาวัสดุการเกษตร ในการควบคุมมลภาวะ
สถานที่ทิ้งขยะ และบํารุงรักษาสถานที่   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (กองสาธารณสุข ฯ)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท

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

เพื่อ จายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและเคมี สําหรับพนหมอกควันกําจัด
ยุง  (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุข ฯ) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,974,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,760,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,760,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4
 อัตรา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ  ประกอบดวย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหนา
ฝ่ายสงเสริมและสวัสดิการ
สังคม   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  เจาพนักงานธุรการชํานาญ
งาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม    เดือนละ 3,500  บาทและหัวหนาฝ่ายสงเสริมและ
สวัสดิการสังคม   เดือนละ 1,500 บาท  ตามประกาศคระ
กรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์ภาใตเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรงดวน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเชาบานพักของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของ
พนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 ประกอบกับหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาบอกรับเอกสาร  คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือการจัดทํารายงานตางๆ  คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์   (ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสวัสดิการสังคม)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลในกองสวัสดิการสังคม และบุคคลที่ทํา
คุณประโยชน์ใหกับเทศบาล  ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือ
ตามคําสั่งของผูบริหารเทศบาลตําบลแมใจ(ตั้งจายจากเงินราย
ได)  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ  จายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ตางๆ  เชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร  ตลอดจนทรัพย์สิน
อื่นๆ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม    (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตางๆ  คาถาย
เอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตางๆ  คาถาย
เอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สําหรับใชทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานและวัสดุอื่นๆที่ เกี่ยวของ เชน ไม
กวาด  กอนดับกลิ่น กระดาษชําระ  ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับครุภัณฑ์
ยายพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:37:30 หนา : 95/112



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับหมึก แผนกรองแสง
แผน หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ    เชน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ   ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ตลอดจนทรัพย์สิน
อื่น ๆ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม    
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

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

เพื่อ จายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะ
ชํา, อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช, ผาใบหรือผาพลาสติก  สปริงเก
ลอร์ มีดตัดตนไมฯลฯ และเปนคาวัสดุในการปรับปรุง
สวนสาธารณะของเทศบาล (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,131,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,131,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,100,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,100,400 บาท

เพื่อ 1.จายเปนคาจางเหมาบริการอื่น ในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน การจาง เหมากวาดทําความ
สะอาดถนน การจางเหมาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จางเหมาผู
ชวยจนท.
ธุรการ  จางเหมาผูชวยจนท.สาธารณสุขฯ  จางเหมาจนท.กอง
ทุนฯหลักประกันสุขภาพฯ  จางเหมาพนักงานขับรถยนต์และรถ
บรรทุกขยะมูลฝอย  การจางเหมาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย การ
จางเหมาตัดหญาถนนสายสําคัญ  การขุดลอกระบายน้ํา  การไถ
กลบ  กําจัดวัชพืช  จางจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ              จํานวน 1,840,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  
จํานวน  1,420,000  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน  420,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว
ทางการพัฒนาที่ 3.2หนา 94 ลําดับที่ 1)
2. คาจางเหมาบริการ  จางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลแมใจ  เพื่อจางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยและ
กําจัดขยะมูลฝอยที่บอกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบลแมใจ  
จํานวน  1,260,400  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  
จํานวน    880,200   บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน   380,200   บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.6  หนา 88 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 31,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซื้อ เขง ไมกวาด  ถุงขยะ  และวัสดุอื่นที่มีลักษณะ
ที่ใชงานประเภทเดียวกัน เพื่อใชงานกําจัดขยะ มูลฝอยและงานใน
ดานบริการชุมชนดานสาธารณสุขอื่นๆ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)     
(กองสาธารณสุข ฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุเชื้อเพลิง และหลอ
ลื่น   สําหรับครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองสาธารณสุข  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุข ฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายปฏิบัติงาน กําจัดขยะมูล
ฝอย เชน เสื้อ หนากาก รองเทานิรภัย ถุงมือ ฯลฯ(ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุข ฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 22,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ เปนคาใชจายในการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูสูง
อายุในเขตเทศบาลตําบลแมใจ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่7/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง
ที่ 2.3 หนา 25  ลําดับที่ 8 )   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)   (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพความสมดุลของสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อ เปนคาใชจายในการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุมสตรีใน
เขตเทศบาลตําบลแมใจ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติมฉบับที่7/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3
 หนา  25 ลําดับที่ 7)   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กอง
สวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 335,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สรางสุขฯ” จํานวน 5,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในการจัดทําป้าย คาอาหารวางและน้ําดื่ม
สําหรับผูที่รวมงานกิจกรรมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดโครงการ“วัด ประชา รัฐ สรางสุขฯ” เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน และการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2  แนว
ทางที่ 2.2 หนา 18   ลําดับที่ 1 ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (กองการศึกษา)
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โครงการ “สํานึกฮักบานเกิดแมใจ” จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาทําป้ายตามโครงการ  คาอาหารและ
อาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมโครงการสํานึกฮักบานเกิดแมใจ เพื่อเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น         (2561-2565)(เพิ่มเติมฉบับ 7/2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2  แนวทางที่ 2.2 หนาที่ 19  ลําดับที่ 4  (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)(กองการศึกษา)            

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาจางเหมาจัดสถานที่  จัดทําป้าย  จางเหมาเชา
เครื่องเสียง  เงินรางวัลการประกวด  กระทงใหญ  คาตอบแทน
พิธีกร  คาตอบแทนคณะกรรมการการประกวด  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เปนไปตามที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หนา 79  ลําดับที่ 1) (ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  แนวทางที่ 2.2 ลําดับที่ 1

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจาทองทิพย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ  เปนคาใชจายในการจางเหมาจัดสถานที่  จัดทําป้าย  จาง
เหมาเชาเครื่องเสียง คาอาหารสําหรับผูเขารวมงาน  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจา
ทองทิพย์ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 5/2563) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หนา 17 ลําดับ
ที่ 1)    (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)  
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจาพุทธศิลาทิพย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผูที่รวม
งาน  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระเจาพุทธศิลาทิพย์  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย    วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง
ที่ 2.2 หนา 17  ลําดับที่ 4) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กอง
การศึกษา)  

โครงการประเพณีสรงน้ําพระเจาองค์ดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผูที่รวม
งาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระเจาองค์ดํา  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 5/2563) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หนา 17  ลําดับ
ที่ 3) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)  

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลางทุง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการจางเหมาจัดสถานที่  จัดทํา
ป้าย  จางเหมาเชาเครื่องเสียง  คาอาหารสําหรับผูเขารวม
งาน  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุกลางทุง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น     (พ.ศ
. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 2.2   หนา 17  ลําดับที่ 2) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (กองการศึกษา)  
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัดโพธารามและกูครูบาศรี
วิชัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาใชจายในการจัดทําป้าย คาอาหารสําหรับผูที่รวม
งาน  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุเจดีย์วัดโพธารามและกูครูบาศรีวิชัย  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน และการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559   ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 5/2563)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หนา 17  ลําดับ
ที่ 5) (ตั้งจายจาก           เงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษา)

โครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็งทราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ  เปนคาใชจายในการจางเหมาจัดสถานที่  จัดทําป้าย  จาง
เหมาเชาเครื่องเสียง คาอาหารสําหรับผูเขารวมงาน และคาใชจาย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการประเพณีสืบชะตาหนองเล็ง
ทราย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางที่ 2.2 หนา 79  ลําดับที่ 2) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)          (กองการศึกษา)        

โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาใชจายในการจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คา
อาหารสําหรับผูเขารวมงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดโครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับ    ที่ 7/2564)  ยุทธศาสตร์
ที่  แนวทางที่ หนา   ลําดับที่ ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองการศึกษา)                           
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นแมใจสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อ  เปนคาจางเหมาจัดสถานที่พรอมตกแตง จัดทําป้าย  คาเสื้อ
นักกีฬา คาเชาเครื่องเสียง  คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขัน
กีฬา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นแมใจสัมพันธ์ในเขตอําเภอแมใจ  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงานการแขงขัน
กีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หนา 86  ลําดับ
ที่ 4) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบลแมใจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน  จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์การแขงขันกีฬา  คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล  คาอาหารสําหรับนักกีฬา และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หนา 84  ลําดับ
ที่ 3) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเทศบาลตําบลแมใจตานภัย
ยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามการแขง
ขัน  จัดทําป้าย คาจัดซื้ออุปกรณ์ การแขงขันกีฬา  คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร
สําหรับนักกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการแขง
ขันเยาวชน ประชาชนเทศบาลตําบลแมใจตานภัยยาเสพติด เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัด
งานการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 แนวทางที่ 2.5  หนา 30  ลําดับที่ 1 )(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)(กองการศึกษา)               

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกีฬาพัฒนาคน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ อุดหนุนคาใชจายตามโครงการกีฬาพัฒนาคน โดยมอบหมาย
ใหโรงเรียนบานแมใจเปนผูดําเนินการ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการจัดงานการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5
 หนา 86 ลําดับที่ 5)  (ตามหนังสือ โรงเรียนบานแมใจ(แมใจเพาะ
วิทยาการ) ที่ ศธ 04095.202/249  ลงวันที่  16
 กรกฎาคม                        
2563) (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองการศึกษา)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาจัดทําวารสารรายงานกิจการ
ประจําปี  โปสการ์ด  แผนพับ จดหมายขาวประชาสัมพันธ์
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางที่ 1.3 หนา 75 ลําดับที่ 1) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:37:30 หนา : 105/112



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,994,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,576,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,576,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,516,200 บาท

เพื่อ   จายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4
 อัตรา  ประกอบดวย ผูอํานวยการกองชาง, หัวหนาฝ่ายแบบ
แผน    และกอสราง, วิศวกรโยธา, นายชางโยธา  (ตั้งจายจากเงิน
รายได) 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อ จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ
ตน   เดือนละ 3,500 บาท
จายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอ
สราง ระดับตน เดือนละ 1,500 บาท         
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 418,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ  จายเปนคาทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีงานเรงดวน ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อ  จายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2541,  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อ  เปนคาใชจายในการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการ
จัดทําเอกสาร บันทึกขอมูลงานธุรการ กองชาง ใหมี
ประสิทธิภาพ หรือภารกิจที่ตองแกไขเรงดวน คาจางเหมาบริการ
ถายเอกสาร  เขาเลม และคาจางเหมาบริการอื่นๆ (ตั้งจายจากเงิน
รายได) 
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางและบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ใหกับเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางและบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ใหกับเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจาย
จากเงินรายได) (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตางๆ กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ   (ตั้งจายจากเงินราย
ได) (กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ ใชจายเบ็ดเตล็ด เพื่อซื้อ วัสดุงานบานงานครัว เชน ไม
กวาด  แกวน้ํา สายยางฉีดน้ําฯลฯ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับหมึก แผนกรอง
แสง แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล แป้น
พิมพ์ เมาส์ สายเคเบิลฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยว
ของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 3,127,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,407,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,788,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,778,000 บาท

เพื่อใชจายในการจางเหมาบริการและจางเหมาแรงงานบุคลภาย
นอก ในการแกไขปัญหาและสนับสนุนภารกิจใหมี
ประสิทธิภาพ หรือภารกิจที่ตองแกไขเรงดวน เชน งานดูแล
ตนไม สนามหญาและสวนสาธารณะ งานสํารวจออกแบบ
ประมาณการและควบคุมการกอสราง งานบันทึกขอมูล งานปรับ
ปรุงซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอ
สราง งานอาคารสถานที่   งานพาหนะ ฯลฯ และคาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางออกแบบ คารับรอง
แบบ  ฯลฯ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ (กองชาง)   
ตั้งจายจากเงินรายได      จํานวน     1,478,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน    300,000.-บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และทรัพย์สิน
อื่นๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ )ตั้งจายจากเงินรายได) 
(กองชาง)      

ค่าวัสดุ รวม 469,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน คาหลอดไฟฟ้า โคม
ไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ปลั๊กไฟ หัวแรงไฟฟ้า เบรก
เกอร์  ฯลฯ  (กองชาง)   
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  50,000.-บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใชทางการกอสราง เชน ไม
ตางๆ คอน จอบ เสียม ปูนซีเมนต์  ดิน หิน ทราย เหล็กเสน เทป
วัดระยะ สวานมือ ตลับเมตร นั่งราน ทอตางๆ ทอน้ําและ
อุปกรณ์ ประปา ฯลฯ
(กองชาง)   
ตั้งจายจากเงินรายได      จํานวน  170,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 130,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
รถ หัวเทียน น้ํามันเบรก ไขควง ประแจ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (กอง
ชาง) 
 ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน 30,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นเพื่อใชในงานยาน
พาหนะและครุภัณฑ์ (ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องกาย เชน รองเทา ถุงเทา ถุงมือ หมวกฯ
ลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองชาง)

วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
ไฟหยุดตรวจ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล (กอง
ชาง)
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  80,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  70,000.-บาท

งบลงทุน รวม 720,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 720,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางดาดคอนกรีต หมูที่ 10 บานปงพัฒนา ตําบลแมใจ  
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

จํานวน 301,000 บาท

สถานที่กอสราง จากบานนายชนะภัย เขื่อนขันติ์ – เขตบานตาง
หนอง หมูที่ 10 บานปงพัฒนา ตําบลแมใจ  อําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา   ขนาดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปากกวางเฉลี่ย  2.00
 เมตร  กนกวางเฉลี่ย 0.70 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว
รวม 262 เมตร
 (ตามแบบเทศบาลตําบลแมใจ)     (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.1 ลําดับที่ 6 หนา 50 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลศรี
ถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

จํานวน 199,000 บาท

สถานที่กอสราง ซอย 1  บานนางนารี 
 หมูที่ 7 ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
กวาง  0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 54.00
 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทองถิ่น ท 2-13)    
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ลําดับที่ 4 หนา 71 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก   หมูที่ 3 ตําบลแมใจ  
อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

จํานวน 170,000 บาท

สถานที่กอสราง จากบานนางปัน  สันวรรณดี-บานนางหลาน  ปัน
สุวรรณ์ หมูที่ 3 ตําบลแมใจ  อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง  0.60 เมตร พรอมบอพัก จํานวน 6 บอ ยาว
รวม 50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางทองถิ่น ท 2-
03)    
 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ลําดับที่ 5 หนา 41 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คาK) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค  จํานวน  50,000. -บาท
และสิ่งสาธารณูปการ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 112,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุอุปกรณ์งานโรงฆาสัตว์ เชน เขียง มีด และ
วัสดุที่มีลักษณะที่ใชงาน
ประเภทเดียวกัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(กองสาธารณสุข ฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงในการบริการโรงฆาสัตว์ (ตั้งจายจาก
เงินรายได)   
(กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาไฟฟ้าโรงฆาสัตว์ของเทศบาล  (ตั้งจายจากเงินราย
ได) 
(กองสาธารณสุข ฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อ จายเปนคาน้ําประปาโรงฆาสัตว์ของเทศบาล  (ตั้งจายจาก
เงินรายได)
(กองสาธารณสุข ฯ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 300

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,837,470

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000

เงินสํารองจ่าย 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

840,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

115,900

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 300

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,837,470

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000

เงินสํารองจ่าย 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

840,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

115,900

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

45,500

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,554,640 559,200 1,570,000 720,000 1,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

45,500

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,516,200 12,620,040
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 309,000 102,000 45,000 60,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 617,220 323,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 20,000 120,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 20,000 2,000 35,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 258,000 57,600 132,000 132,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

97,400 29,800 25,000 35,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,036,000 1,300,000 336,000 10,000 3,100,400

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 576,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 940,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

320,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 84,000

ค่าเช่าบ้าน 200,000 779,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 237,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,898,000 7,680,400

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิน
ไหมทดแทน

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเนื่องในวันท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  และ
พระบรมวงศ์ศานุวงค์

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลแม่ใจ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิน
ไหมทดแทน

3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเนื่องในวันท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  และ
พระบรมวงศ์ศานุวงค์

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลแม่ใจ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
บริการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที่

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

35,000 10,000 40,000 10,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 10,000

ค่าลงทะเบียน 10,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํากนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่นให้กับผู้
รับการอบรมเบิกจ่าย

10,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น          
         ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่าย

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 52,000 100,000 40,000 20,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
บริการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที่

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 125,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 10,000

ค่าลงทะเบียน 10,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํากนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่นให้กับผู้
รับการอบรมเบิกจ่าย

10,000

ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น          
         ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่าย

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 227,000

ค่าใช้จ่ายโครงการความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรค
ติดต่อและการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

15,000

โครงการร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา

346,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม

20,000

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเฝ้าระวังโรค
ติดต่อและการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

15,000

โครงการร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา

346,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนนํา อาสา
สมัครสาธารณสุข อาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการจัดการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

65,000

3. โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

35,000

ค่าลงทะเบียน  ค่า
ธรรมเนียม  หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย

5,000

โครงการการตลาดยุค 
4.0 บนสื่อออนไลน์

10,000

โครงการการทําน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อปรับสภาพ
ความสมดุลของสิ่งแวด
ล้อม

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เงินค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ แกนนํา อาสา
สมัครสาธารณสุข อาสา
สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการจัดการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

65,000

3. โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

35,000

ค่าลงทะเบียน  ค่า
ธรรมเนียม  หรือค่าใช้
จ่ายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย

5,000

โครงการการตลาดยุค 
4.0 บนสื่อออนไลน์

10,000

โครงการการทําน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อปรับสภาพ
ความสมดุลของสิ่งแวด
ล้อม

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ “วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุขฯ”

โครงการ “สํานึกฮัก
บ้านเกิดแม่ใจ”

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองเทศบาลตําบลแม่
ใจ

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้าน
ภัยยาเสพติด

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าทองทิพย์

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าองค์ดํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์

20,000 20,000

โครงการ “วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุขฯ”

5,000 5,000

โครงการ “สํานึกฮัก
บ้านเกิดแม่ใจ”

50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองเทศบาลตําบลแม่
ใจ

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ใจต้าน
ภัยยาเสพติด

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

150,000 150,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าทองทิพย์

50,000 50,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าพุทธศิลา
ทิพย์

10,000 10,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระเจ้าองค์ดํา

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุกลางทุ่ง

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรี
วิชัย

โครงการประเพณีสืบ
ชะตาหนองเล็งทราย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 114,000 1,000 2,000 1,000 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,000 1,000 221,000 1,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 20,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 30,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 497,000 1,000 1,000 1,000 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 104,000 1,000 2,000 1,000 1,000

วัสดุอื่น 2,000 15,000 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุกลางทุ่ง

10,000 10,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุเจดีย์วัด
โพธารามและกู่ครูบาศรี
วิชัย

10,000 10,000

โครงการประเพณีสืบ
ชะตาหนองเล็งทราย

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

20,000 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 118,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 1,000 292,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 145,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 1,000 503,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000 110,000

วัสดุอื่น 27,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000 60,000

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุกีฬา 25,000

วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 250,000 25,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 35,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 5,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

66,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000 50,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 19/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000

วัสดุการเกษตร 65,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 73,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุกีฬา 25,000

วัสดุจราจร 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 150,000 20,000 445,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 90,000 137,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

66,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน
ปงพัฒนา ตําบลแม่ใจ  
อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลศรี
ถ้อย อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก   
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ใจ  
อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่าK)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน
ปงพัฒนา ตําบลแม่ใจ  
อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา

301,000 301,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลศรี
ถ้อย อําเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา

199,000 199,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก   
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ใจ  
อําเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา

170,000 170,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่าK)

50,000 50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย  ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์
ขับเคลื่อนและประสาน
ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
แม่ใจ  จ.พะเยา 
ประจําปงบประมาณ  พ
.ศ. 2565

20,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

235,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย  ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนย์
ขับเคลื่อนและประสาน
ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
แม่ใจ  จ.พะเยา 
ประจําปงบประมาณ  พ
.ศ. 2565

20,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

235,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล

82,500

โครงการกีฬาพัฒนาคน

รวม 15,647,170 12,758,680 3,412,900 3,377,050 1,868,600 1,974,000 3,181,400 22,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564  14:38:00 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล

82,500

โครงการกีฬาพัฒนาคน 10,000 10,000

รวม 525,000 5,121,200 112,000 48,000,000
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