




พ้ืนท่ี 5.65 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 2,611 คน

ชาย 1,289 คน

หญิง 1,322 คน

เทศบาลต าบลแม่แจ่ม
เขต/อ าเภอ แม่แจ่ม    จังหวัดเชียงใหม่

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

261  ซอย-  ถนนเจริญนิรันดร์  แขวง/ต าบล -
  เขต/อ าเภอ แม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  50270

ข้อมูล ณ วันท่ี 4  สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลแม่แจ่ม
อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมแจม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมแจม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลแมแจมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลแมแจม จึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,427,806.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,151,499.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,642,113.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 47,445.80 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,779,535.01 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,899,543.17 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 479,809.53 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 495,123.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 938,339.61 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 353,372.17 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,088,101.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 16,544,797.01 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 60,984.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,120,557.54 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,827,067.97 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,643,897.11 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,072,502.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,282,270.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,265,820.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 29,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 60,984.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,682,100.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 479,809.53 834,000.00 1,380,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

495,123.80 387,000.00 401,850.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 938,339.61 1,353,000.00 1,565,250.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 353,372.17 30,000.00 23,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,266,645.11 2,604,000.00 3,370,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,088,101.05 17,896,000.00 18,629,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,088,101.05 17,896,000.00 18,629,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 16,544,797.01 15,500,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,544,797.01 15,500,000.00 16,000,000.00

รวม 36,899,543.17 36,000,000.00 38,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,827,067.97 8,730,316.00 9,640,845.00

งบบุคลากร 10,643,897.11 14,384,760.00 14,973,720.00

งบดําเนินงาน 9,072,502.46 7,846,142.00 8,273,701.00

งบลงทุน 3,282,270.00 3,700,782.00 3,837,934.00

งบเงินอุดหนุน 1,265,820.00 1,338,000.00 1,273,800.00

งบรายจ่ายอื่น 29,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,120,557.54 36,000,000.00 38,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลแม่แจ่ม

อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลแม่แจ่ม
อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,157,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,465,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,398,261

แผนงานสาธารณสุข 595,870

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,854,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 839,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,465,754

แผนงานการเกษตร 300,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,640,845

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลแมแจม

อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,640,845 9,640,845
    งบกลาง 9,640,845 9,640,845

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,830,340 422,640 2,592,240 422,640 10,267,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,205,700 422,640 2,592,240 422,640 7,643,220

งบดําเนินงาน 1,689,780 173,000 363,600 30,000 2,256,380
    คาตอบแทน 142,780 53,000 75,600 10,000 281,380

    คาใช้สอย 502,000 120,000 197,000 20,000 839,000

    คาวัสดุ 485,000 0 91,000 0 576,000

    คาสาธารณูปโภค 560,000 0 0 0 560,000

งบลงทุน 193,950 0 380,700 3,950 578,600
    คาครุภัณฑ์ 193,950 0 380,700 3,950 578,600

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 0 0 55,000

รวม 8,769,070 595,640 3,336,540 456,590 13,157,840

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
งานจราจร รวม

งบบุคลากร 202,560 741,720 0 944,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 202,560 741,720 0 944,280

งบดําเนินงาน 0 464,600 35,000 499,600
    คาตอบแทน 0 299,600 0 299,600

    คาใช้สอย 0 80,000 5,000 85,000

    คาวัสดุ 0 85,000 30,000 115,000

งบลงทุน 0 22,000 0 22,000
    คาครุภัณฑ์ 0 22,000 0 22,000

รวม 202,560 1,228,320 35,000 1,465,880

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 342,720 535,320 878,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,720 535,320 878,040

งบดําเนินงาน 101,000 2,201,121 2,302,121
    คาตอบแทน 1,000 10,100 11,100

    คาใช้สอย 100,000 1,426,600 1,526,600

    คาวัสดุ 0 764,421 764,421

งบลงทุน 30,000 79,300 109,300
    คาครุภัณฑ์ 30,000 79,300 109,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,108,800 1,108,800
    เงินอุดหนุน 0 1,108,800 1,108,800

รวม 473,720 3,924,541 4,398,261

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 159,420 159,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420

งบดําเนินงาน 316,000 316,000
    คาตอบแทน 1,000 1,000

    คาใช้สอย 315,000 315,000

งบลงทุน 40,450 40,450
    คาครุภัณฑ์ 40,450 40,450

งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 80,000 80,000

รวม 595,870 595,870
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 5/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 822,000 822,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 822,000 822,000

งบดําเนินงาน 1,010,800 1,010,800
    คาตอบแทน 1,000 1,000

    คาใช้สอย 884,800 884,800

    คาวัสดุ 125,000 125,000

งบลงทุน 21,950 21,950
    คาครุภัณฑ์ 21,950 21,950

รวม 1,854,750 1,854,750

หน้า : 6/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 260,500 260,500
    คาใช้สอย 260,500 260,500

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

รวม 270,500 270,500

หน้า : 7/10
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 430,000 100,000 685,000
    คาใช้สอย 135,000 430,000 100,000 665,000

    คาวัสดุ 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 0 134,800 0 134,800
    คาครุภัณฑ์ 0 134,800 0 134,800

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

รวม 155,000 564,800 120,000 839,800

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 578,160 1,323,960 1,902,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 578,160 1,323,960 1,902,120

งบดําเนินงาน 78,300 554,500 632,800
    คาตอบแทน 58,300 66,300 124,600

    คาใช้สอย 20,000 208,200 228,200

    คาวัสดุ 0 280,000 280,000

งบลงทุน 20,000 2,910,834 2,930,834
    คาครุภัณฑ์ 20,000 83,300 103,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,827,534 2,827,534

รวม 676,460 4,789,294 5,465,754

หน้า : 9/10
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 290,500 10,000 300,500
    คาใช้สอย 290,500 10,000 300,500

รวม 290,500 10,000 300,500

หน้า : 10/10
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,157,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,465,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,398,261

แผนงานสาธารณสุข 595,870

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,854,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 839,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,465,754

แผนงานการเกษตร 300,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,640,845

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 64 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาเทศบาลตําบลแมแจม และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแม่แจ่ม
อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมแจมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแมแจมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายอัฐ  สมยศ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมแจม

เห็นชอบ

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

(นางสาวพัทธนันท์  พิทาคํา)
ตําแหนง นายอําเภอแมแจม  ปฏิบัติราชการแทน       

ผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,080.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 94,591.88 97,352.53 455,000.00 113.19 % 970,000.00
     ภาษีป้าย 307,022.00 382,457.00 379,000.00 8.18 % 410,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 402,693.88 479,809.53 834,000.00 1,380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,037.90 2,958.50 2,400.00 -58.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 191,400.00 268,330.00 195,000.00 7.69 % 210,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 38,700.00 45,900.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,710.00 510.00 2,800.00 -28.57 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 550.00 50.00 950.00 -15.79 % 800.00
     คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 550.00 50.00 950.00 -15.79 % 800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 930.00 1,230.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 2,840.00 3,340.00 2,900.00 3.45 % 3,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,450.00 7,650.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 92,917.59 147,993.30 100,000.00 0.00 % 100,000.00

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:44:48 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,800.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

3,350.00 1,000.00 3,400.00 2.94 % 3,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,480.50 3,557.00 4,000.00 -18.75 % 3,250.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 560.00 355.00 600.00 -33.33 % 400.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 8,840.00 11,600.00 9,000.00 -1.11 % 8,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 371,115.99 495,123.80 387,000.00 401,850.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 977,143.00 782,121.00 1,100,000.00 27.27 % 1,400,000.00
     ดอกเบี้ย 252,910.84 156,218.61 253,000.00 -34.78 % 165,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,230,053.84 938,339.61 1,353,000.00 1,565,250.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 293,824.37 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 3,500.00 1,000.00 250.00 % 3,500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 24,840.39 56,047.80 29,000.00 -31.03 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,840.39 353,372.17 30,000.00 23,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 697,766.25 706,980.78 698,000.00 1.72 % 710,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,108,933.96 13,013,319.38 13,110,000.00 6.79 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,327,182.61 1,488,481.38 1,350,000.00 11.11 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 142,280.88 148,237.51 150,000.00 -25.73 % 111,400.00

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:44:48 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีสรรพสามิต 2,021,015.29 2,121,353.03 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 19,957.61 22,199.53 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 17,957.46 11,711.44 18,000.00 -27.78 % 13,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

435,468.00 575,818.00 450,000.00 -37.78 % 280,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,770,562.06 18,088,101.05 17,896,000.00 18,629,400.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,345,427.00 16,544,797.01 15,500,000.00 3.23 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,345,427.00 16,544,797.01 15,500,000.00 16,000,000.00
รวมทุกหมวด 35,144,693.16 36,899,543.17 36,000,000.00 38,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:44:48 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม

อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,380,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 970,000 บาท

- ประมาณการรายรับมากกวาปที่ผานมา ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 410,000 บาท

- ประมาณการรายรับมากกวาปที่ผานมา  เป็นรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
และแก้ไขเพิ่มเติม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 401,850 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้    
      

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 210,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมาเป็นรายได้
จากการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลแมแจม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2557     

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 40,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  16:29:21 หน้า : 1/7
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้          

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 800 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 800 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,200 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวาจะได้รับ
ในปนี้  เป็นรายได้ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499  และแก้ไขเพิ่มเติม

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้ เป็นรายได้ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้ เป็นรายได้จากการปรับผิดสัญญา
ที่ทําไว้กับเทศบาลตําบลแมแจม

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  16:29:21 หน้า : 2/7
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวาจะ
ได้รับในปนี้ ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลแมแจม เรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้า
ที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2551

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 3,500 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,250 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้ เป็นรายได้จากการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 400 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 8,900 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  16:29:21 หน้า : 3/7
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,565,250 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

ดอกเบี้ย จํานวน 165,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 250 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3,500 บาท

- ประมาณการรับเทากับปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,629,400 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 710,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 111,400 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาภาคหลวงแร จํานวน 15,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 13,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 280,000 บาท

- ประมาณการรับน้อยกวาปที่ผานมา และคาดวา
จะได้รับในปนี้      

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,000,000 บาท

- ประมาณการรับมากกวากับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย
     - เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอน จํานวน 7,267,331 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 203,800  บาท 
(คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว จํานวน 136,000 บาท,
คาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 67,800 บาท)
     - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
จํานวน 699,421 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
จํานวน 373,800 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
จํานวน  1,108,800 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
คาตอบแทน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 535,320 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้
แกผู้สูงอายุ จํานวน 4,841,300 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ จํานวน 856,400 บาท
     - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 80,000 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
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ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
จํานวน 348 บาท
     - เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
จํานวน 3,480 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 821,416.61 861,188.41 896,153 0.96 % 904,787

คาชําระดอกเบี้ย 250,345.74 188,086.04 133,610 8.14 % 144,489

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,590 90,055 105,000 53.49 % 161,163

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,796 6,547 5,980 7.86 % 6,450

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,504,600 4,731,400 4,935,306 18.46 % 5,846,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 785,600 773,600 805,000 19.55 % 962,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 30,000 28,000 28,500 26.32 % 36,000

เงินสํารองจาย 88,308.92 915,954 477,297 -94.4 % 26,740

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 615,000 7.32 % 660,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 501,732 30.7 % 655,774

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม
อําเภอแมแจม    จังหวัดเชียงใหม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1. คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

37,728.46 38,543.62 33,074 -100 % 0

2.  คาใชจายในการจัดการจราจร 20,000 15,000 0 0 % 0

3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

120,000 222,500 200,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 1,500

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 34,142

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

429,934 674,193.9 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 765,230 282,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 5,000 0 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 1,000

รวมงบกลาง 7,994,549.73 8,827,067.97 8,736,652 9,640,845
รวมงบกลาง 7,994,549.73 8,827,067.97 8,736,651.54 9,640,845
รวมงบกลาง 7,994,549.73 8,827,067.97 8,736,651.54 9,640,845

รวมแผนงานงบกลาง 7,994,549.73 8,827,067.97 8,736,651.54 9,640,845
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 543,007.75 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 92,580.65 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 92,580.65 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 143,698.06 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,247,074.83 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,118,941.94 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,029,340 2,017,961.62 2,061,895 44.1 % 2,971,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 1,450 5,695.06 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 70,500 61,693.55 84,500 120.12 % 186,000

คาจางลูกจางประจํา 515,340 551,400 577,920 -46.7 % 308,040

คาตอบแทนพนักงานจาง 577,320 599,040 616,440 4.13 % 641,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 39,000 25,860 20,700 -29.57 % 14,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,231,500 3,255,955.17 3,362,904 4,205,700
รวมงบบุคลากร 5,856,140 5,374,897.11 5,987,544.34 6,830,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

4,900 0 300,000 -93.33 % 20,000

คาเบี้ยประชุม 3,250 2,437.5 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 107,900 101,900 100,738 1.25 % 102,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 7,890 100 % 15,780

รวมค่าตอบแทน 121,190 108,477.5 413,628 142,780
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางหมาบริการ 224,990.31 322,937.29 0 0 % 0

1. คาจางเหมาบริการ 0 0 326,000 -32.52 % 220,000

2. คาจางเหมาทําวารสาร 0 0 0 100 % 25,000

3.  คาโฆษณาและเผยแพร 53,430 7,115 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

4. คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 9,130 2,750 1,718.18 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,845 55,355 22,000 -9.09 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการฝึกอบรม  และสัมมนา 25,250 0 0 0 % 0

10. โครงการจัดรายการวิทยุเพื่อประชา
สัมพันธ์ขอมูลขาวสารของทางราชการ

5,000 0 0 0 % 0

11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12,740 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 110,966.9 0 0 0 % 0

4. โครงการเสริมสรางพัฒนาบุคลากร 8,710 0 0 0 % 0

5. โครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

16,767.2 0 0 0 % 0

6. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

3,150 0 0 0 % 0

7. โครงการทบทวน และจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

700 0 0 0 % 0

9. โครงการวันทองถิ่นไทย 300 0 0 0 % 0

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 100,402.92 123,650 -59.56 % 50,000

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา 0 36,550 74,000 -59.46 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
0 300 0 0 % 0

โครงการจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารของทางราชการ

0 7,200 8,500 17.65 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 0 8,680 8,912 12.21 % 10,000

โครงการเทศบาลตําบลแมแจมพบ
ประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการบริหารการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

0 366,971.26 0 100 % 2,000

โครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

0 0 2,150 132.56 % 5,000

โครงการเสริมสรางพัฒนาบุคลากร 0 0 8,250 142.42 % 20,000

โครงการอบรมกฎหมายนารูแกประชาชน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

0 1,300 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,096 71,085 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 529,945.41 987,026.47 611,212 502,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 169,537 145,780 100,000 -50 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,065 8,080 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 82,295.4 96,897.6 122,000 -75.41 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 6/78
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,850 31,440 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 481,309.18 536,491.15 526,554 -43.03 % 300,000

วัสดุการเกษตร 19,000 13,350 35,000 -57.14 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,500 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,200 51,830 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 810,256.58 885,368.75 848,554 485,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 414,083.93 477,987.72 349,530 14.44 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 122,937.46 171,726.25 110,000 -9.09 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 46,543.35 48,874.66 60,000 -66.67 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,549.6 6,980 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,657.35 64,944.72 70,000 -71.43 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 683,771.69 770,513.35 609,530 560,000
รวมงบดําเนินงาน 2,145,163.68 2,751,386.07 2,482,924 1,689,780

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อตูใสเอกสาร เหล็ก  4  ชั้น 5,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 7/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1. โต๊ะพับเอนกประสงค์
0 34,000 0 0 % 0

2. เกาอี้สํานักงาน
0 16,800 0 0 % 0

2. จัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 6,000 0 0 0 % 0

3)  จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ตัว 7,500 0 0 0 % 0

4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 27,700 0 0 % 0

5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 33,800 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 2,800 100 % 5,600

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 0 89,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 13,600 -39.34 % 8,250

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 18,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายบานป่า
ฝาง หมูที่ 18

0 0 0 100 % 105,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1)  จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น  จํานวน  
1  เครื่อง

12,950 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 8/78

38



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

1. เครื่องทําน้ําเย็น
0 4,890 0 0 % 0

1. จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 4,750 0 0 0 % 0

2.  ผามาน

0 134,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานัก
งาน

16,900 0 0 0 % 0

1. เครื่องแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,200 0 0 % 0

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

2,600 2,500 0 0 % 0

3.  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 2,400 0 0 0 % 0

4)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน  2  เครื่อง 

34,000 0 0 0 % 0

5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลอเซอร์  หรือ LED  
ขาวดํา  จํานวน  2  เครื่อง

5,200 0 0 0 % 0

6) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2 
เครื่อง

5,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 9/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 0 0 20,000 100 % 40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล  0 0 21,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 29,500 1.69 % 30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา(18 
หนา/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาที) 0 0 9,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800VA 0 0 2,300 8.7 % 2,500

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดเวทีสําเร็จรูป   
272,850 0 0 0 % 0

เต็นท์พรอมโครง 0 173,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 394,550 430,990 189,000 193,950

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 10/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมแจม 0 66,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 66,800 0 0
รวมงบลงทุน 394,550 497,790 189,000 193,950

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1)  อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลชาง
เคิ่ง

40,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง 
0 40,000 40,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแม
แจม

0 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 11/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร.อําเภอแมแจม

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 55,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1)  คาจางที่ปรึกษา 29,225 29,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 29,225 29,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 29,225 29,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,465,078.68 8,693,073.18 8,699,468.34 8,769,070

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 12/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 399,360 5.83 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 399,360 422,640
รวมงบบุคลากร 0 0 399,360 422,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 33,225 -96.99 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 35,225 53,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 38,000 -73.68 % 10,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 13,800 -27.54 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 13/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาขอมูล
สารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจาหนาที่

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 151,800 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 187,025 173,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 
0 0 19,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 605,885 595,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,001,690 1,176,720 1,478,180 18.14 % 1,746,360

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 52,500 14.29 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 693,360 716,520 735,720 3.56 % 761,880

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 14/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,800 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,774,850 1,959,240 2,290,400 2,592,240
รวมงบบุคลากร 1,774,850 1,959,240 2,290,400 2,592,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 164,635 -87.85 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,820 8,400 10,000 -20 % 8,000

คาเชาบาน 0 0 22,850 57.55 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 14,850 -21.89 % 11,600

รวมค่าตอบแทน 18,420 18,450 212,335 75,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 105,490 101,660 77,200 16.58 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา 13,950 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 15/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 19,286.4 0 0 0 % 0

5. โครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ
และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

12,060 0 0 0 % 0

6. โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามในการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
รองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

9,960 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 23,238 45,000 -44.44 % 25,000

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา 0 43,050 35,000 -42.86 % 20,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและ
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

0 18,940 17,000 -70.59 % 5,000

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธี
การชําระภาษีประจําปี

0 2,400 5,000 240 % 17,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามในการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
รองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 1,200 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 16/78
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โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อปรับ
ปรุงฐานขอมูล
ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
(LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(LTAX GIS) รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,125 20,415 360,000 -91.67 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 166,871.4 210,903 559,200 197,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 93,436 56,584.75 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 130 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,530 44,000 67,500 -40.74 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 158,096 100,584.75 113,500 91,000
รวมงบดําเนินงาน 343,387.4 329,937.75 885,035 363,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 10,500 0 0 0 % 0

1. ตูบานเลื่อนกระจก
0 9,780 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 17/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 19,300 0 0 % 0

2. จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 6,840 0 0 0 % 0

3. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,190 0 0 0 % 0

3. ชุดโต๊ะและเกาอี้
0 7,400 0 0 % 0

4. จัดซื้อเครื่องโทรสาร 17,500 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 6,800 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน   
0 0 2,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 18,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 75,800

ตูเก็บเอกสาร (บานกระจก แบบ 2 บาน) 0 0 0 100 % 13,000

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 0 0 0 100 % 7,000

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 3,950

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 100 % 9,900

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต 0 0 0 100 % 6,850

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 18/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 9,800 -47.96 % 5,100

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 13,600 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก   
0 0 13,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก  สําหรับ
สํานักงาน 0 15,700 0 0 % 0

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน

16,900 0 0 0 % 0

2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1
0 10,500 0 0 % 0

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า 17,400 0 0 0 % 0

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) 0 2,500 0 0 % 0

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
0 5,600 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 0 0 29,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 19/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 13,750 1,485.45 % 218,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,330 70,780 89,850 380,700
รวมงบลงทุน 73,330 70,780 89,850 380,700

รวมงานบริหารงานคลัง 2,191,567.4 2,359,957.75 3,265,285 3,336,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 182,343 131.78 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 182,343 422,640
รวมงบบุคลากร 0 0 182,342.67 422,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 3,200 181.25 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,200 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 20/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,000 42.86 % 10,000

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,200 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 3,950

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,950
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,950

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 202,542.67 456,590
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,656,646.08 11,053,030.93 12,773,181.01 13,157,840

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 21/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 115,400 299,110 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 246,000 260,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,845 18,660 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 381,245 578,530 0 0
รวมงบบุคลากร 381,245 578,530 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

480,600 342,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 480,600 342,900 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 500 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,320 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 22/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

3. โครงการดําเนินการและจัดป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจบูรณาการชวง
เทศกาล

500 0 0 0 % 0

5. โครงการฝึกซอมแผนป้องกันภัย 13,000 0 0 0 % 0

โครงการดําเนินการและจัดป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจุดตรวจบูรณาการชวง
เทศกาลสําคัญ

0 5,080 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,270 1,310 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,590 6,390 0 0
รวมงบดําเนินงาน 536,190 349,290 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 114,992.9 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,992.9 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 23/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการจัดซื้อป้ายจราจรกําหนดหาม
จอดวันคู - วันคี่ 
เทศบาลตําบลแมแจม

0 45,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 45,000 0 0
รวมงบลงทุน 114,992.9 45,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,032,427.9 972,820 0 0
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 11,510 1,659.86 % 202,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 1,755 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 13,265 202,560
รวมงบบุคลากร 0 0 13,265 202,560
รวมงานเทศกิจ 0 0 13,265 202,560

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 24/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 314,580 6.92 % 336,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 265,440 43.67 % 381,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 13,980 71.67 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 594,000 741,720
รวมงบบุคลากร 0 0 594,000 741,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

36,600 36,600 400,000 -25.6 % 297,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 36,600 36,600 402,000 299,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน

3,400 0 0 0 % 0

3. โครงการสรางแนวกันไฟ 9,850 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 25/78
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 0 0 0 100 % 15,000

โครงการดําเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจุดตรวจบูรณาการชวงเทศกาล
สําคัญ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
และเครือขายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยดานการฝึกซอมแผนป้องกันสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย/อุทกภัยฯ)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอก
ควัน 0 6,920 3,100 -100 % 0

โครงการเยียวยาชวยเหลือประชาชนดาน
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 26/78
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โครงการสรางแนวกันไฟ 
0 9,400 9,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,080 87,830 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,330 104,150 52,600 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 72,270 54,110 25,000 40 % 35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 16,000 3,570 25,000 0 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,200 24,600 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 99,470 82,280 75,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 218,400 223,030 529,600 464,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําไฟฟ้า  ขนาด 2 นิ้ว
0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็นปูน ชนิด 2 ลอ
0 0 4,800 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 27/78
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 14,800 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 14,800 22,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 218,400 223,030 1,138,400 1,228,320
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ 
(ปีใหม/สงกรานต์)

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 28/78
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ค่าวัสดุ
วัสดุจราจร 0 0 29,000 3.45 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 29,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,000 35,000

รวมงานจราจร 0 0 29,000 35,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,250,827.9 1,195,850 1,180,665 1,465,880

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 276,939.35 296,760 317,700 7.88 % 342,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 276,939.35 296,760 317,700 342,720
รวมงบบุคลากร 276,939.35 296,760 317,700 342,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 26,980 -96.29 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,980 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,350 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,936 0 0 0 % 0

3. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 57,204 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 8,784 10,000 0 % 10,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 12,850 5,200 92.31 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 22,658 32,446 146.56 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 66,490 44,292 47,646 100,000
รวมงบดําเนินงาน 66,490 44,292 74,626 101,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 10,000 0 0 0 % 0
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2. จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1) จัดซื้อกลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล  
จํานวน  1  เครื่อง

30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,000 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 46,000 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 389,429.35 341,052 392,326 473,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 260,940 277,380 291,840 7.52 % 313,800

เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 9.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 157,800 165,000 170,880 5.06 % 179,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,620 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 420,360 442,380 501,220 535,320
รวมงบบุคลากร 420,360 442,380 501,220 535,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 38,521 -97.4 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,100 0 % 9,100

รวมค่าตอบแทน 6,600 9,000 47,621 10,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 450,270 556,000 510,408 5.8 % 540,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

10. โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักแมลูก 5,000 0 0 0 % 0

11. โครงการเสริมสรางทักษะพัฒนาผูเรียน
ดานดนตรี

7,100 0 0 0 % 0

12. โครงการสงเสริมพัฒนาความพรอมดาน
กีฬาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

9,250 0 0 0 % 0

13. โครงการพัฒนาทักษะภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

18,100 0 0 0 % 0

14. โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ 7,999 0 0 0 % 0
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15. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไมโกง")

200 0 0 0 % 0

16. โครงการสงเสริมและแหลงเรียนรูเด็ก
ปฐมวัย

1,000 0 0 0 % 0

17. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย

18,400 0 0 0 % 0

18. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการแสดง
ของเด็กปฐมวัย

7,000 0 0 0 % 0

19. โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใน
สถานศึกษา

200 0 0 0 % 0

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา

422,415 0 0 0 % 0

6. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 3,730 0 0 0 % 0

7. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 4,921 0 0 0 % 0

8. โครงการสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการ
เด็กปฐมวัย

3,810 0 0 0 % 0

9. โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียง

200 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 150 % 20,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 4,800 316.67 % 20,000
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โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน 

0 200 0 0 % 0

โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ 0 10,163 8,640 38.89 % 12,000

โครงการของกิ๋นบานเฮา 0 0 200 150 % 500

โครงการซักซอมแผนป้องกันการเกิด
อัคคีภัยและภัยตางๆ

0 0 200 150 % 500

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 1,260 1,700 17.65 % 2,000

โครงการบานนักวิทยาศาสตร์นอย 0 9,827 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

0 27,544 20,000 25 % 25,000

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการแสดงของ
เด็กปฐมวัย

0 29,169 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะของ
เด็กปฐมวัย

0 29,661 25,000 0 % 25,000

โครงการพานองสูโลกกวาง 0 0 200 28,900 % 58,000

โครงการวัยใสใสใจคัดแยกขยะ 0 300 200 400 % 1,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

0 0 200 150 % 500
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา

0 200 200 400 % 1,000

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย
0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 4,000 3,228 209.79 % 10,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัย

0 9,423 10,000 100 % 20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการ
สมวัย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาความพรอมดาน
กีฬาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

0 0 500 4,400 % 22,500

โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูเด็กปฐมวัย 0 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 0 0 9,605 4.11 % 10,000

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

0 0 200 400 % 1,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา

0 474,140 513,042 12.58 % 577,600

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
ปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไมโกง")

0 200 200 400 % 1,000

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักแมลูก 0 5,965 6,000 0 % 6,000
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โครงการเสริมสรางทักษะพัฒนาผูเรียนดาน
ดนตรี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการหนูนอยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมี
วินัยจราจร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

0 0 1,110 170.27 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 9,145 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 959,595 1,182,197 1,183,633 1,426,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,150 51,797 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 33,894 36,378 730,452 -0.14 % 729,421

คาอาหารเสริม (นม) 825,479.2 775,665.8 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 3,000 2,144 133.21 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,850 10,240 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 877,373.2 877,080.8 792,596 764,421
รวมงบดําเนินงาน 1,843,568.2 2,068,277.8 2,023,850 2,201,121
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
0 20,700 0 0 % 0

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
0 46,000 0 0 % 0

3. พัดลมผนัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว 0 15,000 0 0 % 0

4. พัดลมเพดาน ใบพัดขนาด 16 นิ้ว 0 1,050 0 0 % 0

5. โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 10,200 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,800

พัดลมอุตสาหกรรม
0 0 9,960 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. จัดซื้อโต๊ะนักเรียน 44,300 0 0 0 % 0

2) จัดซื้อโต๊ะนักเรียน  พรอมเกาอี้  จํานวน  
 5  ชุด

11,825 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะ/เกาอี้นักเรียน   0 0 7,450 -100 % 0

โต๊ะ/เกาอี้นักเรียน 0 23,700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 19,300 0 0 0 % 0

เครื่องสงสัญญาณอัดคลิป
0 0 19,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงชวยสอนพรอมอุปกรณ์ 0 0 45,600 -100 % 0

ลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 25,000

ลําโพงพรอมอุปกรณ์ 0 0 8,820 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัด
สวนสูง

0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. ตูสําหรับเก็บอาหาร 0 2,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 4,060 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 84,500 0 0 0 % 0

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 15,500 0 0 0 % 0

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)

4,200 0 0 0 % 0

4)  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk  Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 8,200 -2.44 % 8,000

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 196,985 138,450 99,030 79,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1) ปรับปรุงพื้น คสล. ลานอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแจม

144,300 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 144,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 341,285 138,450 99,030 79,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง 700,160 629,060 640,605 -100 % 0

2.  อุดหนุนโรงเรียนบานเนินวิทยา 555,520 516,760 490,056 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชน
บานชางเคิ่ง)

0 0 0 100 % 646,800
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โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบานเนิน
วิทยา)

0 0 0 100 % 462,000

รวมเงินอุดหนุน 1,255,680 1,145,820 1,130,661 1,108,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,255,680 1,145,820 1,130,661 1,108,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,860,893.2 3,794,927.8 3,754,761 3,924,541
รวมแผนงานการศึกษา 4,250,322.55 4,135,979.8 4,147,087 4,398,261

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 286,740 305,520 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 286,740 305,520 0 0
รวมงบบุคลากร 286,740 305,520 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 286,740 305,520 0 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 46,040 218.51 % 146,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 7,100 80 % 12,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 53,140 159,420
รวมงบบุคลากร 0 0 53,140 159,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 3,500 2,471.43 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

135,020.6 0 0 0 % 0
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2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมว

11,910 0 0 0 % 0

3. โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ 10,000 0 0 0 % 0

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  และการจัดทําหนากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  ประจําปี พ.ศ
.2563

5,666 0 0 0 % 0

5. โครงการอาหารปลอดภัย 8,120 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 20,000

โครงการณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก
0 142,198.7 0 0 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคปลอดภัย

0 24,075 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิต
โรค

0 0 0 100 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 194,630 -100 % 0

โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ 0 9,260 10,000 0 % 10,000
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โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา
และทําหมันสุนัขและแมว

0 9,810 13,470 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือด
ออก

0 0 130,000 -23.08 % 100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและควบคุม
โรคติดตอฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 170,716.6 185,343.7 391,600 315,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 6,450 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 6,450 0 0
รวมงบดําเนินงาน 170,716.6 191,793.7 391,600 316,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 3,950

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน
0 232,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1) จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 14,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,750 232,000 0 40,450
รวมงบลงทุน 14,750 232,000 0 40,450
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันหนอง 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเกาะ 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานชางเคิ่งบน 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเจียง - ป่า
ฝาง

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บาน
เกาะ)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บาน
เจียง-ป่าฝาง)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บาน
ชางเคิ่งบน)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บาน
สันหนอง)

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 265,466.6 503,793.7 524,740 595,870
รวมแผนงานสาธารณสุข 552,206.6 809,313.7 524,740 595,870
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และผูพิการเทศบาลตําบลแมแจม

40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 0 0 10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 0 0 10,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 526,680 640,290 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 322,320 336,960 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,100 4,380 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 860,100 981,630 0 0
รวมงบบุคลากร 860,100 981,630 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

198,000 162,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,200 2,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 201,200 164,800 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 120,900 180,280 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา 5,000 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,704 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
0 8,664 0 0 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา
0 18,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,945 15,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,549 222,644 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,181 13,543 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,880 5,210 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 26,061 18,753 0 0
รวมงบดําเนินงาน 372,810 406,197 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเหล็ก
0 5,500 0 0 % 0
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2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 16,900 0 0 % 0

3. เครื่องถายเอกสาร
0 105,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

1. เครื่องตัดถนน
0 29,000 0 0 % 0

1. จัดซื้อลอวัดระยะ 5,000 0 0 0 % 0

2. เครื่องสกัดคอนกรีต
0 21,450 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
0 49,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,500 0 0 % 0

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 43,000 0 0 0 % 0
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2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 4,200 0 0 % 0

2. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 7,200 0 0 0 % 0

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 10,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,700 253,450 0 0
รวมงบลงทุน 65,700 253,450 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,298,610 1,641,277 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 348,100 25,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 348,100 25,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 104,800 174,596 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 515,627 598,043 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 420 570 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 620,847 773,209 0 0
รวมงบดําเนินงาน 968,947 798,209 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1) จัดซื้อเครื่องตัดหญา 31,140 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,140 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 3 บานสันหนอง 0 496,800 0 0 % 0

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู
ที่  4

285,600 0 0 0 % 0

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กถนน
เฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 12 บานชางเคิ่งบน

0 536,000 0 0 % 0

5. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมขาม
คลองสงน้ํา
ถนนเลียบน้ําแมแจม  หมูที่ 18 บานเจียง

0 128,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางกลองเรียงหินป้องกันตลิ่ง
น้ําแมแจม  หมูที่ 4 บานเกาะ

107,700 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าพรอมไฟ
สองสวางสาธารณะ

0 414,300 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง

23,525 139,700 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง 
ถนนสายทุงมะ 0 86,000 0 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนสายสุสานทุงโป่ง  หมูที่  12

485,000 0 0 0 % 0

3. โครงการซอมแซมกลองเรียงหินเลียบริม
น้ําแมแจม  หมูที่ 4

206,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
เทศบาลตําบลแมแจม 0 244,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,107,825 2,044,800 0 0
รวมงบลงทุน 1,138,965 2,044,800 0 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 52/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ ซอย  
9 บานสันหนอง  หมูที่  3

72,090.44 0 0 0 % 0

2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยบุญตัน  หมูที่  3

73,736.82 0 0 0 % 0

3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
เลียบริมน้ําแมแจม  หมูที่ 4

60,278.36 0 0 0 % 0

4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยขางวัดเจียง  หมูที่  18

40,731.26 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 246,836.88 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 246,836.88 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,354,748.88 2,843,009 0 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 53/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา
0 0 61,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 61,800 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 61,800 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 758,952 666,120 678,240 2.62 % 696,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,519 38,820 95,196 32.36 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 809,471 704,940 773,436 822,000
รวมงบบุคลากร 809,471 704,940 773,436.45 822,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 54/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 56,115 -98.22 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 56,115 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 685,800 740,150 868,795 -15.42 % 734,800

2. คาเชาทรัพย์สิน 76,731.14 411,375.14 90,000 0 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยะแลกไขรวมใสใจสิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขยะแลกไขและของใชในครัวเรือน 
0 0 10,000 -100 % 0

โครงการขยะอันตรายแลกน้ํายาลางจาน
0 0 8,000 -100 % 0

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
0 9,810 10,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 145,900 94,730 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 55/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 908,431.14 1,256,065.14 986,795 884,800
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 36,830 32,430 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,420 77,840 90,200 -44.57 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 64,300 42,300 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 129,550 152,570 185,200 125,000
รวมงบดําเนินงาน 1,037,981.14 1,408,635.14 1,228,110 1,010,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมผนัง ขนาด 30 นิ้ว 0 0 11,970 83.38 % 21,950

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,970 21,950
รวมงบลงทุน 0 0 11,970 21,950

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,847,452.14 2,113,575.14 2,013,516.45 1,854,750
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,500,811.02 6,597,861.14 2,075,316.45 1,854,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 56/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 88,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการรวมใจลดโลกรอน ลดใช
พลาสติก ดวยการใชถุงผา

3,390 0 0 0 % 0

11. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรี

14,400 0 0 0 % 0

13. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ

30,000 0 0 0 % 0

2. โครงการคลองสวยน้ําใส 43,288 0 0 0 % 0

3. โครงลดใชพลังงาน 600 0 0 0 % 0

4. โครงการลดมลภาวะ  เติมป่าสีเขียวให
โลก

14,450 0 0 0 % 0

5. โครงการรักษ์โลก  รักษ์ชุมชน 6,888 0 0 0 % 0

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน

20,000 0 0 0 % 0

8. โครงการขยะแลกไขใสใจสิ่งแวดลอม 5,089 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 57/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการ Save The World 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี กลุม
อาชีพ และแกนนําชุมชน

0 0 25,000 148 % 62,000

โครงการรณรงค์การประหยัดน้ํา
0 1,800 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด 0 0 300 -100 % 0

โครงการลดใชพลังงาน 0 1,340 5,000 0 % 5,000

โครงการลดมลภาวะ เติมป่าสีเขียวใหโลก 0 4,050 10,000 0 % 10,000

โครงการลดโลกรอน ลดการใชพลาสติก 
0 3,880 0 0 % 0

โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนเทศบาล
ตําบลแมแจม 0 48,445 80,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

0 14,475 20,000 51.5 % 30,300

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 7,800 28.21 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 58/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 138,105 73,990 158,100 260,500
รวมงบดําเนินงาน 138,105 73,990 158,100 260,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการแพร
ระบาดยาเสพติด
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม (ศอ.ปส.จ.ชม.)

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 138,105 73,990 158,100 270,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 138,105 73,990 158,100 270,500

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 59/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 40,920 0 0 0 % 0

3. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬารวมกับ
หนวยงานอื่น

13,020 0 0 0 % 0

4. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 19,800 0 0 0 % 0

5. โครงการรอนนี้  มีกีฬาเพื่อลูกรัก 26,700 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ประจําปี

0 39,160 11,750 325.53 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตานภัย
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬารวมกับ
หนวยงานอื่น

0 0 29,600 1.35 % 30,000

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,440 41,260 41,350 135,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 60/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 100,440 41,260 41,350 155,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการสรางลานคอนกรีตสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลแม
แจม

85,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 85,500 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 185,940 41,260 41,350 155,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 61/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานปรเพณียี่เป็ง 330,515.69 0 0 0 % 0

2. โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตสําหรับ
ประชาชน

9,630 0 0 0 % 0

4. โครงการอนุรักษ์วัฒธรรมและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา

300 0 0 0 % 0

5) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น

3,450 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง 0 356,170 40,000 825 % 370,000

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์วัฒธรรมและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา

0 300 8,900 124.72 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

0 0 8,600 16.28 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 62/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตสําหรับ
ประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 343,895.69 356,470 67,500 430,000
รวมงบดําเนินงาน 343,895.69 356,470 67,500 430,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

พิมพ์หลอเทียน 0 0 0 100 % 19,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 115,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 134,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 134,800

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 63/78
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1. อุดหนุนวัดพระธาตุชางเคิ่ง 20,000 0 0 0 % 0

2. อุดหนุนวัดกู 20,000 0 0 0 % 0

4. อุดหนุนวัดเจียง 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 403,895.69 356,470 67,500 564,800
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมการจัดงานมหกรรมผา
ตีนจก  และผลิตภัณฑ์ชนเผา

134,906 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดงานมหกรรมผา
ตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 134,906 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 134,906 0 0 100,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 64/78
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม 5,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 139,906 0 0 120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 729,741.69 397,730 108,850 839,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 230,450 80.59 % 416,160

เงินประจําตําแหนง 0 0 24,500 71.43 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 18,000 500 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 2,000 500 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 274,950 578,160
รวมงบบุคลากร 0 0 274,950 578,160
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบาน 0 0 27,350 97.44 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 1,650 100 % 3,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,000 58,300
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,000 42.86 % 10,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 8,000 25 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 44,000 78,300

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:46 หนา : 66/78

96



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 318,950 676,460
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 900,720 6.13 % 955,920

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 350,400 5.03 % 368,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,251,120 1,323,960
รวมงบบุคลากร 0 0 1,251,120 1,323,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 204,100 -75.5 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 5,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 14,800 -57.43 % 6,300

รวมค่าตอบแทน 0 0 223,900 66,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 0 0 226,950 -21.48 % 178,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 6,200 61.29 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 253,150 208,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 105,370 -43.06 % 60,000

วัสดุกอสราง 0 0 380,000 -60.53 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 19
105,163.1

6
% 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 470,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,005,389 280,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,482,439 554,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน   
0 0 2,800 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน
0 0 8,400 -100 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

โต๊ะทํางานเหล็ก   
0 0 6,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก
0 0 6,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 59,000 1.69 % 60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 12,000 5 % 12,600
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 4,600 8.7 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,400 83,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานป่า
ฝาง ซอยป่าฝาง เชื่อมถนนแพะบน 0 0 101,100 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเลียบลํา
เหมืองไมตาล บานเจียง - ป่าฝาง หมูที่ 18 0 0 86,500 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางรานรักนารา

0 0 0 100 % 207,881

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางวัดกู

0 0 0 100 % 22,106

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขางอาคาร
ชุมชนสันหนอง

0 0 0 100 % 110,853

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเฉลิมกรุง

0 0 0 100 % 223,706

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบลําเหมืองหลวง
แมอวม

0 0 0 100 % 123,170
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางป่ากลวย    0 0 213,800 -100 % 0

โครงการกอสรางป้ายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ   0 0 178,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
บานนางบุปผา  กรรณิกา

0 0 0 100 % 266,660

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บาน
แพะดินแดง

0 0 0 100 % 102,905

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
12 
ถนนซอยหนาบานนางจันทร์สม  ขีรี 0 0 150,900 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนน
สุดสนิท บานเจียง - ป่าฝาง  หมูที่ 18 กม.ที่ 
1+800 ขางรานขายอาหารสัตว์

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการกอสรางโรงพักขยะ 0 0 0 100 % 498,600

โครงการกอสรางลานหนาอาคารชุมชนสัน
หนอง 0 0 444,400 -100 % 0
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โครงการติดตั้งกลอง CCTV จุดเสี่ยง บาน
เจียง - ป่าฝาง หมูที่ 18 0 0 208,600 -100 % 0

โครงการติดตั้งกลอง CCTV จุดเสี่ยง บาน
ชางเคิ่งบน หมูที่ 12 

0 0 183,900 -100 % 0

โครงการสรางราวกันตกไหลทางบานชาง
เคิ่งบน 0 0 343,500 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลแมแจม หมูที่ 4 ตําบลชางเคิ่ง

0 0 220,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 73,000 173.97 % 200,000

โครงการขยายถนน สายทางโรงเรียนบาน
เนิน -
โรงเรียนมัธยมแมแจม

0 0 0 100 % 260,900
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โครงการซอมแซมถนนและพนังกันดิน ถนน
เลียบน้ําแมแจม 
หมูที่ 4 บานชางเคิ่งเกาะ

0 0 105,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเหมืองหลวง
แมอวม

0 0 0 100 % 50,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ถนน
สายเลียบน้ําแมแจม 
บานเจียง - ป่าฝาง หมูที่ 18

0 0 56,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล. 
โดยรื้อฝารางเดิมออกติดตั้งฝาใหม บาน
เกาะ 
หมูที่ 4  ซอย 3/1 - ซอย 3/2

0 0 0 100 % 131,300

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล. 
โดยรื้อฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ หมูที่ 4 ซอย 3

0 0 0 100 % 330,200

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล.โดย
รื้อฝารางเดิม
ออกติดตั้งฝาใหม หนารานกมล
พาณิชย์-หนาบาน
นายเสรี  แกวประเสริฐ

0 0 0 100 % 74,100
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โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ําถนน
สายกลางบาน 
มุมบานผูชวยโอง - สามแยกโกดัง โดยรื้อ
ฝาเดิมออก 
ติดตั้งฝาใหม

0 0 207,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ําถนน
สายกลางบาน 
สี่แยกบานเกาะ - แยกคลีนิคบานเกาะ โดย
รื้อฝาเดิม 
ออกติดตั้งฝาใหม

0 0 245,800 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกสายทางทุง
มะ

0 0 0 100 % 224,653

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,890,500 2,827,534
รวมงบลงทุน 0 0 2,990,900 2,910,834

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,724,459 4,789,294
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,043,409 5,465,754

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 192,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ Green Market 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเกษตรปลอดภัย 0 0 0 100 % 8,500

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการ
เกษตร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศึกษาดูงาน Smart Farmer 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสรางเครือขายการผลิตสารชี
วภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลด
การใชสารเคมี

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมใหความรูการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 0 7,784 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 7,784 0 290,500
รวมงบดําเนินงาน 0 7,784 0 290,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 7,784 0 290,500
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกอสรางฝายแมว - ฝายชะลอน้ํา
0 21,950 25,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 21,950 35,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 21,950 35,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 21,950 35,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 29,734 35,000 300,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลแม
แจม   0 0 217,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 217,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 217,000 0

รวมงานตลาดสด 0 0 217,000 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 217,000 0

รวมทุกแผนงาน 31,113,210.57 33,120,557.54 36,000,000 38,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมแจม

อําเภอแมแจม   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,640,845 บาท
งบกลาง รวม 9,640,845 บาท

งบกลาง รวม 9,640,845 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 904,787 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนใหแก เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล  ซึ่งกูเงินเพื่อกอสราง เสริมผิวถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลทคอนกรีต จํานวน 5 โครงการ และจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ เปนรายปี ครั้งที่  5  ในปีที่ 5 ของระยะเวลากูเงิน 10 ปี 
โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมแจม  ไดมีมติเห็นชอบให
กูเงินเมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2559  วันที่ 30  พฤศจิกายน 2559 และสัญญากูเงิน  
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1817/682561  
ลงวันที่ 9 พฤษศจิกายน 2560

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 144,489 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหแก เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล  ซึ่งกูเงินเพื่อกอสราง เสริมผิวถนนคอนกรีตดวย
แอสฟลทคอนกรีต จํานวน 5 โครงการ และจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ เปนรายปี ครั้งที่  5  ในปีที่ 5 ของระยะเวลากูเงิน 10 ปี 
โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมแจม  ไดมีมติเห็นชอบให
กูเงินเมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2559  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสัญญากูเงิน  
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1817/682561  
ลงวันที่ 9 พฤษศจิกายน 2560
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 161,163 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
ของคาจางพนักงานจาง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,450 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อใหความ
คุมครอง พนักงานจาง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานใหแก เทศบาล
ตําบลแมแจม  โดยจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 1 
ครั้งตอปี คํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานจาง
โดยประมาณทั้งปี(เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,846,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ 
โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได
รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปี
ขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการใหกับ
รายเดิมมากอน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 138  ลําดับที่  1  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 962,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 
18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติม
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 139 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส ใหแก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และรายได
ไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล 
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 139 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 26,740 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.4/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.4/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร 
กระจกทางโคง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ เปนตน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 34,142 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
รายปี โดยพิจารณา จากรายรับจริงประจําปี ที่ผานมาของสมาชิก 
ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก ของงบประมาณ
รายรับดังกลาว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 750,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- เปนไปตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:18 หนา : 7/162

115



เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 655,774 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน 
บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน ใหแกลูกจาง
ประจํา บําเหน็จตกทอดใหแกทายาทของลูกจางประจํา
จํานวน 4 ราย  ประกอบดวย
     (1)  นายอํานวย  พิทาคํา
     (2)  นายสุภาพ  ปิ่นมณี
     (3)  นายวิชัย  มอญไข
     (4)  นางบุปผา  จริยา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จ
ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 660,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น อัตรารอยละ 3  ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี 
ยกเวน ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุนไมตองนํามารวมคํานวณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2556
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษใหแกขาราชการ พนักงาน
เทศบาล  ซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายได พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,769,070 บาท

งบบุคลากร รวม 6,830,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
อัตรา 27,600 บาทตอเดือน และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 คน อัตราคนละ15,180 บาทตอเดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตรา 4,000 บาท
ตอเดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
อัตราคนละ 3,000 บาทตอเดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน อัตรา 4,000 บาทตอเดือน และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราคนละ  
3,000 บาทตอเดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราคนละ 9,660  
บาทตอเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คนอัตราคนละ 6,900 บาทตอเดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธาน
สภาเทศบาล จํานวน  1 คน อัตรา 15,180 บาท
ตอเดือน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน  
อัตรา 12,420 บาทตอเดือน และสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา คนละ 9,660 บาท
ตอเดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,205,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,971,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน 
ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ระดับสูงและ
ระดับกลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือน หรือเงินเพิ่มตางๆที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:18 หนา : 13/162

121



เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัด
ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน หัวหนาสวนราชการตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับตน หัวหนาฝ่าย ระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง 
พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 641,880 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ดังนี้
 1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา
 2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,580 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1  อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,689,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,780 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 
(คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด) 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่มท 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
(คณะกรรมการสอบสวนวินัย)
- เปนไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นที่มาประชุมในกิจการของสภาฯ 
ที่ไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล          
รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,780 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิ
ไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 502,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร
,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คาระวางบรรทุก,
คาเชาทรัพยสิน, คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา ,คาจางทนายความ คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว ,คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
ใชในอาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใชในอาคาร , คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคา
เครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน , 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:18 หนา : 18/162

126



2. คาจางเหมาทําวารสาร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางทําวารสาร แผนพับ เอกสาร
ตางๆ ของเทศบาลตําบลแมแจม ฯลฯ

3.  คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสาร
กิจกรรมผลงานของเทศบาล ทางวิทยุ โทรทัศน 
และป้ายประชาสัมพันธ หรือสื่อโฆษณาในรูปแบบ
อื่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธเทศบาลตําบล
แมแจม ฯลฯ

4. คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแมแจม และคาใชจายอันเกิดจากการรังวัด
ที่ดิน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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1) คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใชจายไดสําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยมชม
เทศบาลตําบลแมแจมหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจาย
เปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ
ที่จําเปน ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่กค(กวจ)0405.2/ว395
ลงวันที1่0 ตุลาคม 2560
- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 
ลงวันที7่ มีนาคม 2561

2) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายใน
การเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงษ เชน คาพานพุมดอกไม  พวงมาลัย 
ชอดอกไม หรือพวงมาลาและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

3) คาใชจายในการประชุมราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการของเทศบาลตําบล
แมแจม  เปนการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุม ไปเปน
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แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
รับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ 
หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและ
รับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือ
แกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
     1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
     2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     3) การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่น
ตั้งขึ้น
     4) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
     5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
     7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและใหหมายรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได
และเกี่ยวของกับภารกิจ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
จัดประชุม ขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทนความรับผิดทางละเมิด ที่ตองรับผิดชอบ 
หรือผูมีสิทธิไดรับผลแหงการละเมิดที่เจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลแมแจม ไดกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่   พ.ศ. 2539
- เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0804.4/ว 6086 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง        
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรม 
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ
จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาเชาหรือ
คาบํารุงสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนในการจัดงาน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง 
เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาจางเหมา 
จัดนิทรรศการ คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานจางเหมา ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
- โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 148  ลําดับที่  3     
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในวันสําคัญตาง  ๆ  หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   ซึ่งเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ
รักษาไวซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  อันเปนที่
ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมใจของประชาชน และ
กิจกรรมที่แจงให อปท. ทุกแหงถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
พระราชพิธีตาง ๆ  ของราชวงศและโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอําเภอ ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
เบิกจายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่  103 ลําดับที่  1    

โครงการเทศบาลตําบลแมแจมพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลตําบล
แมแจมพบประชาชน  เชน  คาแผนพับ  
คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
เบิกจายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 147 ลําดับที่  2    
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โครงการสนับสนุนการบริหารการเลือกตั้งทุกระดับ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง 
เชน คาใชสอย ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใชจายใน
การจัดประชุมที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง 
คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้าและคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0818.2/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 153 ลําดับที่  12    

โครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม 
คาเชาสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นฯลฯ 
ที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 152 ลําดับที่  9    
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โครงการเสริมสรางพัฒนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
พัฒนาบุคลากร  โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาเชาสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 151 ลําดับที่  7
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โครงการอบรมกฎหมายนารูแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
กฎหมายนารูแกประชาชน โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาเชาสถานที่อบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 155 ลําดับที่ 15   

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 152 ลําดับที่  8   
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ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบ    
ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชใน
การซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  
หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส 
เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  หมอ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา ไมกวาด เขง 
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไขควง 
ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค 
ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น 
เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต 
เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน เชน  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา 
น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร 
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน เชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน 
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 
อวน กระชัง   มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปีก
และสัตวน้ํา หัวกะโหลกดูดน้ํา  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน 
ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ 
พูกัน สี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ 
เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการ  คาบํารุงรักษา และคา
กระแสไฟฟ้า  ที่ใชสําหรับในสถานที่ราชการของ
เทศบาลตําบลแมแจม  เชน  อาคารสํานักงาน  
โรงดับเพลิง  ศูนยอินเตอรเน็ต  อาคารเอนกประสงค  
อาคารตลาดสด  ลานกีฬา  สุสานทุงโป่ง  อาคาร               
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  ฯลฯ  ของเทศบาลตําบลแมแจม     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการ  คาบํารุงรักษา  และ
คาน้ําประปา  สําหรับใชในสถานที่ราชการของ
เทศบาลตําบลแมแจม  เชน  อาคารสํานักงาน  
โรงดับเพลิง  ศูนยอินเตอรเน็ต  อาคารเอนกประสงค  
อาคารตลาดสด  ลานกีฬา  สุสานทุงโป่ง อาคาร
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  ฯลฯ  ของเทศบาลตําบลแมแจม     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชในการติดตอราชการตาง ๆ  และหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว  และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  
คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
สําหรับใชในกิจการของเทศบาลตําบลแมแจม     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกซ 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ
สื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ 
ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส 
(1ครั้งตอปี) ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลแมแจม  และอินเทอรเน็ตตําบล     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของ ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 193,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 193,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เกาอี้สํานักงาน มีที่นั่งและพนักพิง
บุฟองน้ําหุมหนังเทียม ปรับสูงต่ําดวยโช๊ค ขนาดประมาณ 
กวาง 570 ลึก 575 สูง 900 - 1,020 มม.  จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 8,250 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 
พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายบานป่าฝาง หมูที่ 18 จํานวน 105,000 บาท

- จัดซื้อระบบเสียงตามสายในพื้นที่ หมูที่ 18 บานเจียง-
ป่าฝาง เดินสายสัญาณเสียงขนาด 0.90 x 2 core ความยาว
รวมไมนอยกวา 1,300 เมตร พรอมติดตั้งลําโพง Hron 7 ตัว 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 173 ลําดับที่ 2 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core)
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 3 GB
     - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
     - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความ
ละเอียดไมนอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ac), 
Bluetooth และ GPS
     - มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง (built-in)
     - มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
     - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
     - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:18 หนา : 40/162

148



     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
600x600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 32 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 
150 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแมแจม

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง  
ในการดําเนินงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอแมแจมประจําปีงบประมาณ 2566  
- โดยถือปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่  154  ลําดับที่ 14   
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร.อําเภอแมแจม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี 
และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อําเภอแมแจม 
- โดยถือปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  หนาที่  7  ลําดับที่ 1    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 595,640 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น     พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือ
ในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขา
รับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจาหนาที่

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน  โครงการนําเขาขอมูล
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการพัฒนาขอมูล
สารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาสถานที่อบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ฯลฯ 
ที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 146 ลําดับที่ 1 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,336,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,592,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,592,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,746,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น สังกัดกองคลัง 
เทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น     พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลางหรือ
ระดับตน หัวหนาฝ่าย ระดับตน 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 761,880 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 363,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือ
ในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 197,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลา
ราชการ  และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  เพื่อเปนการบริการ
รับจัดเก็บภาษีใหกับประชาชนนอกสถานที่ เชน คาวัสดุอุปกรณ  
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเบี้ยเดินทางไปราชการ และ
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 151 ลําดับที่ 6 

โครงการประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการชําระภาษีประจําปี จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ
หลักเกณฑและวิธีการชําระภาษีประจําปี  เชน  คาแผนพับ  
คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 149 ลําดับที่ 4
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โครงการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานขอมูล
ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(LTAX GIS) รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงฐานขอมูล ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) รองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน  คาวัสดุอุปกรณ  
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเบี้ยเดินทางไปราชการ  และ
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเปน ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 150 ลําดับที่ 5 
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม 
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  หนังสือ กระดาษ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะ
โดยสภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 380,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 380,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 18,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  
จํานวน  1  เครื่อง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 75,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน  2  เครื่อง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564

ตูเก็บเอกสาร (บานกระจก แบบ 2 บาน) จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร (บานกระจก แบบ 2 บาน) 
จํานวน 2 ตู  ราคาตูละ 6,500 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต
จํานวน 2 ตู  ราคาตูละ 3,500 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 4 ตู  ราคาตูละ 3,950 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 9,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 ตู  ราคาตูละ 4,950 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 6,850 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต
จํานวน 1 ตู  ราคาตูละ 6,850 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 5,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรเหล็ก
จํานวน 1 โต๊ะ  ราคาโต๊ะละ 5,100 บาท เนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core)
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 3 GB
     - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
     - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความ
ละเอียดไมนอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ac), 
Bluetooth และ GPS
     - มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง (built-in)
     - มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
     - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
     - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
600x600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 32 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 
150 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 218,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 456,590 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1797  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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งบลงทุน รวม 3,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู  ราคาตูละ 3,950 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 202,560 บาท

งบบุคลากร รวม 202,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 202,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 202,560 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลแมแจม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,228,320 บาท
งบบุคลากร รวม 741,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 741,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลแมแจม 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 381,360 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 464,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 299,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 297,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาป่วยการ อปพร. ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือ
ในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางแนวกันไฟ  เชน  
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 143  ลําดับที่ 7 

โครงการป้องกันและแกไขปญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหา
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5  เชน  
คาตอบแทน  คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ  
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 141 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 67/162

175



โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และเครือขายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดานการฝึกซอมแผนป้องกันสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย/อุทกภัยฯ)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และเครือขายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดานการฝึกซอมแผนป้องกัน
สาธารณภัย(อัคคีภัย/อุทกภัยฯ)  ไดแก คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 145 ลําดับที่ 10

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ใหความรูดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ประชาชน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 142 ลําดับที่ 5 
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โครงการเยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยียวยา
ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1381 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 144 ลําดับที่ 9 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไขควง 
ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค 
ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น 
เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต 
เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน  เครื่องแบบ/    
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา 
เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ
(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา 
อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน วาลวน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x768 
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 
1ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งานจราจร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 
(ปีใหม/สงกรานต)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ (ปีใหม/สงกรานต)
เพื่อสนับสนุนการจราจร ใหบริการประชาชนและรณรงค
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชา
หรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตงและ
จัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 140 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน  สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 473,720 บาท

งบบุคลากร รวม 342,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลแมแจม  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น   พ.ศ. 2542
- เปนไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติของสถานศึกษาในสังกัด เชน จัดสถานที่ 
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 115 ลําดับที่ 31  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่2  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่องราคาเครื่องละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,924,541 บาท
งบบุคลากร รวม 535,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 535,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 313,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการครู/พนักงานครู สังกัดเทศบาลตําบลแมแจม 
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.9/ว 7  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ใหกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.9/ว 7  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.9/ว 23  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 179,520 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ดังนี้
 1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 2,201,121 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,100 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,426,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาครอบ
ครัวสัมพันธ  เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 108 ลําดับที่ 5

โครงการของกิ๋นบานเฮา จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการของกิ๋น
บานเฮา ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 114 ลําดับที่ 28 

โครงการซักซอมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยและภัยตางๆ จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซักซอมแผน
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและภัยตางๆ เชน จัดสถานที่ 
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 113 ลําดับที่ 26
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โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 108 ลําดับที่ 6 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย  ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 109 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 109 ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนาศักยภาพดานการแสดงของเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการแสดงของเด็กปฐมวัย  เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 109 ลําดับที่ 10

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะของเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
ดานศิลปะของเด็กปฐมวัย ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนา
คุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 110 ลําดับที่ 11

โครงการพานองสูโลกกวาง จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองสูโลกกวาง 
เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 12
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โครงการวัยใสใสใจคัดแยกขยะ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการวัยใสใสใจ
คัดแยกขยะ  เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 13

โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริม อนุรักษ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   
เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่  114 ลําดับที่ 27

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 110 ลําดับที่ 14
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โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอาน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 111 ลําดับที่ 15

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 111 ลําดับที่ 16

โครงการสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทางวิชาการเด็กปฐมวัย    เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 111 ลําดับที่ 17
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โครงการสงเสริมพัฒนาความพรอมดานกีฬาและทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
ความพรอมดานกีฬาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 111 ลําดับที่ 18

โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแหลง
เรียนรูเด็กปฐมวัย  เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 112 ลําดับที่ 19

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 24
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โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 114 ลําดับที่ 30
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 577,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมแจม และโรงเรียนอนุบาลแมแจม  
ในสังกัด  เทศบาลตําบลแมแจม  วิธีการขั้นตอนเปนการ
เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินเขาบัญชีฝากธนาคารใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลแมแจม ดังนี้ 
ประกอบดวย
   (1) คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวน 200 วัน
   (2) คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
   (3) คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5ปี 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
   (4) คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 
2 – 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี
   (5) คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 
2 – 5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี
   (6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 107 ลําดับที่ 1
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โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม
โกง")

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไมโกง") เชน จัดสถานที่ 
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 112 ลําดับที่ 20

โครงการสานสัมพันธสายใยรักแมลูก จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ
สายใยรักแมลูก  เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 112 ดับที่ 21

โครงการเสริมสรางทักษะพัฒนาผูเรียนดานดนตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ทักษะพัฒนาผูเรียนดานดนตรี  ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 112 ลําดับที่ 22
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โครงการหนูนอยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยปฐมวัย
สวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 115 ลําดับที่ 32

โครงการอนุรักษ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ 
ฟื้นฟู สืบสานศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 114 ลําดับที่ 29

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 764,421 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบ    
ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช
ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  
หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 93/162

201



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 729,421 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน  ไมกวาด เขง 
มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ และคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ใหแกเด็กเล็ก/ เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลแมแจม และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตําบล
แมแจม  ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
  (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมแจม 
จํานวน 260 วัน
  (2) โรงเรียนอนุบาลแมแจม จํานวน 260 วัน
  (3) โรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง จํานวน 260 วัน
  (4) โรงเรียนบานเนินวิทยา จํานวน 260 วัน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 108 ลําดับที่ 4 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  เคียว 
สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว อวน กระชัง   มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา 
หัวกะโหลกดูดน้ํา  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 79,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรไม  ขนาด
80 x 60 x 75 ซม. จํานวน  4 ตัวๆละ 2,200 บาท  
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 173 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่  จํานวน 1 ตัวๆละ
 25,000 บาท  มีคุณลักษณะ
     - ลําโพงบลูทูธไรสายพรอมไฟเอฟเฟคและ
ไมโครโฟนไรสาย
     - ไฟเอฟเฟคที่เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี
     - ไมคไรสายถึง 2 ตัว รับสัญญาณไดไกลถึง 
10 เมตร และใชงานไดนาน 10 ชั่วโมง
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 173 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
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     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 4,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)
หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จํานวน  3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 1,108,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,108,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง) จํานวน 646,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนชุมชนบานชางเคิ่ง  จํานวน 200 วัน 
ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 107 ลําดับที่ 2
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โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบานเนินวิทยา) จํานวน 462,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนบานเนินวิทยา  จํานวน 200 วัน 
ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 108 ลําดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 595,870 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 146,640 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,780 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
รายเดือน ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ระดับสูงและ
ระดับกลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือน หรือเงินเพิ่มตางๆที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานสาธารณสุข ดานการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ เมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตอรายแรง 
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุ
สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ โดยใหดําเนิน
การหรือสนับสนุนใหมีการป้องกัน การควบคุม การแพร 
และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสรางภูมิคุมกัน
โรคใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2560 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 128 ลําดับที่ 16

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคปลอดภัย เชน คาเก็บตัวอยางน้ํา คาตรวจสอบน้ํา 
คาน้ํายาทดสอบและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 119 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับมุมมอง 
เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 128 ลําดับที่ 17

โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ เชน จัดสถานที่  คาสื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุและ
อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 118 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค
และป้องกันโรคไขเลือดออก  เชน เชน คาจัดทําแผนพับ  
คาจัดทําสปอรตโฆษณาเพื่อรณรงค การเดินรณรงค  
คาใชจายการฉีดพนหมอกควัน คาจัดซื้อทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 117 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนของงานสัตวแพทย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 117 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและควบคุมโรคติดตอฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการและควบคุมโรคติดตอฉุกเฉิน ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 123 ลําดับที่ 10

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย  ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 123 ลําดับที่ 11 
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งบลงทุน รวม 40,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,450 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 4 ตู  ราคาตูละ 3,950 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้ง
งบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคา
จากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
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     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 4,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)
หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บานเกาะ) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในกิจกรรมตางๆในพื้นที่ชุมชน/หมูบานในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยเปนการดําเนิน
โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน 6,000 บาท
2.โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด 
To Be number one  จํานวน 6,000 บาท
3.โครงการอบรมและรณรงคควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวน 8,000 บาท 
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ การอบรม 
การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 125 ลําดับที่ 13
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บานเจียง-ป่าฝาง) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในกิจกรรมตางๆในพื้นที่ชุมชน/หมูบานในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยเปนการดําเนิน
โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน 9,750 บาท
2.โครงการอบรมและรณรงคควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวน 10,250 บาท 
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ การอบรม 
การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 127 ลําดับที่ 15
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บานชางเคิ่งบน) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในกิจกรรมตางๆในพื้นที่ชุมชน/หมูบานในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยเปนการดําเนิน
โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  จํานวน 10,000 บาท
2.โครงการอบรมและรณรงคควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวน 10,000 บาท
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ การอบรม 
การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 126 ลําดับที่ 14
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข(บานสันหนอง) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ในกิจกรรมตางๆในพื้นที่ชุมชน/หมูบานในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยเปนการดําเนิน
โครงการ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน 10,000 บาท
2.โครงการอบรมและรณรงคควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวน 10,000 บาท
เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ การอบรม 
การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 124 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 118/162

226



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถเขาถึงปจจัย
พื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม หรือ
การสงเสริมพัฒนาบุคคลใหมีความรู สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือ ผูที่ชื่ออยูในทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณี
เกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ(บานหลังเดียว) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2560 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 129 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,854,750 บาท

งบบุคลากร รวม 822,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 696,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ดังนี้
 1) พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา
 2) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564   
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งบดําเนินงาน รวม 1,010,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)
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ค่าใช้สอย รวม 884,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 734,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลได
มาซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางแรงงาน
รักษาความสะอาด  คาจางเหมาแรงงานตักสิ่งปฏิกูล  
คาจางเหมาขุดกลบบอขยะ  คาตกแตงสวนสาธารณะ  
คาจางสูบน้ํา  คารักษาความสะอาด  ความสวยงาม  
คาจางเหมากวาดเก็บกวาดขยะ  การดูแลทรัพยสิน
ของทางราชการ  ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน  
ตลาดสด  ทางสาธารณะ  สวนหยอม  และ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ  ฯลฯ   

2. คาเชาทรัพยสิน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาที่ราชพัสดุ  คาใชจายที่เกิดจากกาารเชา
ที่ราชพัสดุ  อาคารพาณิชย  พรอมทั้งตลาดสดเทศบาลตําบล
แมแจม      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขยะแลกไขรวมใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขยะแลกไข
รวมใสใจสิ่งแวดลอม เชน จัดสถานที่  คาป้ายประชาสัมพันธ  
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 97 ลําดับที่ 3

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับ คาป้ายประชาสัมพันธ  
คาจางเหมากําจัดขยะ คาขนสงขยะ คาวัสดุอุปกรณใชคัดแยก
ขยะ น้ํายาฆาเชื้อ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 96 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน ถังขยะแบบขาตั้ง 
ถังขยะแบบลอลาก  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไขควง 
ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค 
ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น 
เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต 
เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน  เสื้อ กางเกง     
ถุงมือ ถุงเทา   ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 21,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมผนัง ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 21,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ พัดลมผนัง ขนาด 30 นิ้ว 
จํานวน 5 ตัวๆละ 4,390 บาท 
คุณสมบัติพื้นฐาน
- แบบติดผนัง 2 ใบพัด
- ใบพัดเปนอลูมิเนียมหลอ ขนาด 30 นิ้ว
- หมุนปรับแรงลมได 3 ระดับ ปรับมุมการสายได
กวาง 90 องศามีสวิทชแบบเชือกดึง
- โครงสรางทําจากเหล็ก ขาแขวนปรับระยะได
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 174 ลําดับที่ 15

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 88,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Save The World จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการ 
Save The World  เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ   
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 100 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  
เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 132 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาจัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
และอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 134 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี กลุมอาชีพ และแกนนําชุมชน จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี กลุมอาชีพ และแกนนําชุมชน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 133 ลําดับที่ 5
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โครงการลดใชพลังงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการลดใชพลังงาน
เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 98 ลําดับที่ 1

โครงการลดมลภาวะ เติมป่าสีเขียวใหโลก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการลดมลภาวะ 
เติมป่าสีเขียวใหโลก เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ   
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 99 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 130 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน  เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 133 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุมสตรี ไดแก คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 131 ลําดับที่ 2

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

โครงการป้องกันและแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติด
ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
(ศอ.ปส.จ.ชม.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแกไขปญหา
การแพรระบาดยาเสพติด ศูนยอํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธประจําปี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธประจําปี  ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดการแขงขันกีฬา 
เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 135 ลําดับที่ 3

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตานภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองตานภัยยาเสพติด  ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดการแขงขันกีฬา 
เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองผูสูงอายุ  ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดการแขงขันกีฬา 
เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาคณะกรรมการตัดสิน และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการแขงขัน
กีฬารวมกับหนวยงานอื่น ไดแก คาใชจายสําหรับนักกีฬา 
ผูควบคุมหรือผูฝึกสอน คาใชจายในการฝึกซอมกีฬา คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอุปกรณแขงขัน คาชุดวอรม รองเทาถุงเทาของ
นักกีฬา ผูควบคุมหรือผูฝึกสอน คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เปนตน เชน  
หวงยาง  ลูกฟุตบอล ตะกรอ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 564,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณียี่เปง จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณียี่เปงไดแก คาใชจายพิธีศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาการแสดง  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดงานและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 104 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  ไดแก คาใชจายพิธีศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดงาน และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 106 ลําดับที่ 8

โครงการอนุรักษวัฒธรรมและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษวัฒธรรม
และสงเสริมประเพณีเขาพรรษาไดแก คาใชจายพิธีศาสนา 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดงาน 
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 104 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 135 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
สําหรับประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตสําหรับ
ประชาชน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 135 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 134,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,800 บาท
ครุภัณฑอื่น

พิมพหลอเทียน จํานวน 19,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ พิมพหลอเทียน  ขนาด 12x 120 ซม. 
แสตนเลสหนาแบบคูพรอมหมอและหัวเตาแก๊ส จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 19,800 บาท  เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 175  ลําดับที่ 18
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงการของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดงานมหกรรมผาตีนจก และผลิตภัณฑชนเผา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดงานมหกรรม
ผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผา  เชน  คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ผาตีนจก  คาตกแตงสถานที่  คารางวัล  คาจัดทําขบวนผาตีนจก  
คาใชจายในการจัดนิทรรศการ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 106 ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
ในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม
ไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม  ประจําปี 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 106 ลําดับที่ 11

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 676,460 บาท

งบบุคลากร รวม 578,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 578,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง
ระดับตน หัวหนาฝ่าย  ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ
ชํานาญการพิเศษขึ้นไป  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ดังนี้
     1) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 139/162

247



งบดําเนินงาน รวม 78,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง) 

คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแก ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิ
ไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง        
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรม 
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใช
หนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 142/162

250



งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core)
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 3 GB
     - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
     - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความ
ละเอียดไมนอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ac), 
Bluetooth และ GPS
     - มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง (built-in)
     - มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
     - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
     - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 4,789,294 บาท
งบบุคลากร รวม 1,323,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,323,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 955,920 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น สังกัด กองชาง 
เทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 368,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 554,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
 (เงินรางวัลประจําปี)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือ
ในวันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแก ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิ
ไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 208,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 178,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล และใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม 
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  หนังสือ กระดาษ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไมตางๆ คอน น้ํามันทาไม 
คีม ชะแลง น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะ
โดยสภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 13/9/2565  17:36:19 หนา : 149/162

257



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 2,910,834 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน   จํานวน 1 ตู 
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
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     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 12,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 6,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ
14.5 ภาพตอนาที(ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ
10.4 ภาพตอนาที(ipm)
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
     - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,827,534 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางรานรักนารา จํานวน 207,881 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
336.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 75 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางวัดกู จํานวน 22,106 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 36.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 76 ลําดับที่ 7
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขางอาคาร
ชุมชนสันหนอง

จํานวน 110,853 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
180.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 76 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมกรุง จํานวน 223,706 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
360.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 78 ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลําเหมืองหลวง
แมอวม

จํานวน 123,170 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 86 ลําดับที่ 36

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยบานนางบุปผา  กรรณิกา จํานวน 266,660 บาท

- กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 114.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 83 ลําดับที่ 28
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานแพะดินแดง จํานวน 102,905 บาท

- กอสรางรางระบายน้ํา กวาง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ยาว 121.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 84 ลําดับที่ 31

โครงการกอสรางโรงพักขยะ จํานวน 498,600 บาท

- กอสรางโรงพักขยะ ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 
สูง 5 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 89 ลําดับที่ 45

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ  
เชน  การปรับปรุงระบบระบายน้ํา  ระบบไฟฟ้า  
การปรับปรุงสะพาน  การปรับปรุงฝาย  การปรับปรุงบอบาดาล 
การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารระ การขุดลอกคลอง 
การปรับปรุงอาคาร เชน บิวทอิน  กั้นหองที่มีสภาพมั่นคง  ฯลฯ 

โครงการขยายถนน สายทางโรงเรียนบานเนิน -
โรงเรียนมัธยมแมแจม

จํานวน 260,900 บาท

-  เพื่อปรับปรุงขยายถนน  ผิวจราจรกวาง 1.10 เมตร 
ระยะทางรวม 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 196.90 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 89 ลําดับที่ 46
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โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําเหมืองหลวงแมอวม จํานวน 50,500 บาท

- เพื่อปรับปรุงคลองสงน้ํา  ขนาดกวางปากคลอง 2.00 เมตร 
กวางทองคลอง 0.80 เมตร ลึก 0.80เมตร ยาว 28.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 86 ลําดับที่ 38

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล. 
โดยรื้อฝารางเดิมออกติดตั้งฝาใหม บานเกาะ 
หมูที่ 4  ซอย 3/1 - ซอย 3/2

จํานวน 131,300 บาท

- เพื่อปรับปรุงฝารางระบายน้ําโดยรื้อฝาเดิมออกติดตั้งฝาใหม 
ขนาดฝาราง  0.40  x 0.50  เมตร  หนา  0.12  เมตร  
ยาวรวม  101.00  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 79 ลําดับที่ 16

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล. โดยรื้อฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ หมูที่ 4 ซอย 3

จํานวน 330,200 บาท

- เพื่อปรับปรุงฝารางระบายน้ํา โดยรื้อฝาเดิมออกติดตั้งฝาใหม 
ขนาดฝาราง  0.40  x 0.50  เมตร  หนา  0.12  เมตร  
ยาวรวม  254.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 80 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา คสล.โดยรื้อฝารางเดิม
ออกติดตั้งฝาใหม หนารานกมลพาณิชย-หนาบาน
นายเสรี  แกวประเสริฐ

จํานวน 74,100 บาท

- เพื่อปรับปรุงฝารางระบายน้ํา โดยรื้อฝาเดิมออกติดตั้งฝาใหม 
ขนาดฝาราง  0.40  x 0.50  เมตร  หนา  0.12  เมตร  
ยาวรวม  57.00  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 80 ลําดับที่ 18
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โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกสายทางทุงมะ จํานวน 224,653 บาท

- เพื่อปรับปรุงเสริมผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 455.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,820.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลแมแจม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 86 ลําดับที่ 37

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 290,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน
การประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  สราง  แตเปนผลไดมา
ซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมาทํางาน  คาจางถายเอกสาร  
คาจางลางฟิลม  อัด  ขยายรูป  คาเย็บเลม  คาจางเหมา
ตามโครงการ  และคาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Green Market จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ Green Market
เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุและอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 102 ลําดับที่ 2
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โครงการเกษตรปลอดภัย จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเกษตรปลอดภัย  
ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ   
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 91 ลําดับที่ 1

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ไดแก 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ   
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 93 ลําดับที่ 3
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โครงการชวยเหลือประชาชนดานการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานเกษตร เพื่อสงเสริมหรือชวยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกตองตามระเบียบราชการและคาใชจายที่เกี่ยวของ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ 2560 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7798  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่ 173 ลําดับที่ 1

โครงการศึกษาดูงาน Smart Farmer จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงาน 
Smart Farmer  เชน จัดสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 92 ลําดับที่ 2
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โครงการสรางเครือขายการผลิตสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับ
สนุนนโยบายลดการใชสารเคมี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางเครือ
ขายการผลิตสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุน
นโยบายลดการใชสารเคมี  ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 94 ลําดับที่ 4
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพันธพืช  คาเชาอุปกรณตางๆ คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใชจายอื่น ฯลฯ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่ 101 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 904,787

คาชําระดอกเบี้ย 144,489

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,163

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,450

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,846,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 962,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 26,740

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

660,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

655,774

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

1,500

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

34,142

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 904,787

คาชําระดอกเบี้ย 144,489

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,163

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,450

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,846,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 962,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 26,740

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

660,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

655,774

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

1,500

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

34,142
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,562,840 538,920 656,520 146,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000 12,780
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

200,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,372,080 8,277,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

96,780
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 246,000

คาจางลูกจางประจํา 308,040

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,403,760 381,360 179,520 696,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

38,580 24,000 126,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

42,000 297,600 2,000 1,000 1,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 2,000

คาเชาบาน 188,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

36,380 9,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 310,000 540,000 734,800 88,200

2. คาจางเหมาทํา
วารสาร

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 42,000 288,000

คาจางลูกจางประจํา 308,040

คาตอบแทนพนักงานจาง 476,040 3,136,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000 200,580

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

51,000 394,600

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 17,000

คาเชาบาน 59,000 247,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

9,600 55,080

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ 178,200 192,000 2,043,200

2. คาจางเหมาทํา
วารสาร

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  คาโฆษณาและเผย
แพร

30,000

4. คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

95,000 10,000 30,000

คาใชจายในการฝึก
อบรม และสัมมนา

60,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000 5,000 30,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกเวลาราชการและ
การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  คาโฆษณาและเผย
แพร

30,000

4. คารังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 165,000

คาใชจายในการฝึก
อบรม และสัมมนา

60,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 65,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกเวลาราชการและ
การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

5,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 8/48

278



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดรายการวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

โครงการเทศบาลตําบล
แมแจมพบประชาชน

10,000

โครงการนําเขาขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และการ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
ในการบริการประชาชน
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเจาหนาที่

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ชําระภาษีประจําป

17,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

2,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 9/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดรายการวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

โครงการเทศบาลตําบล
แมแจมพบประชาชน

10,000

โครงการนําเขาขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และการ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
ในการบริการประชาชน
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเจาหนาที่

100,000

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ชําระภาษีประจําป

17,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

2,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 10/48

280



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
ภาคสนามเพื่อปรับปรุง
ฐานขอมูล
ในระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
(LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
(LTAX GIS) รองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

10,000

โครงการเสริมสรางการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

5,000

โครงการเสริมสราง
พัฒนาบุคลากร

20,000

โครงการอบรมกฎหมาย
นารูแกประชาชน

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 11/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
ภาคสนามเพื่อปรับปรุง
ฐานขอมูล
ในระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
(LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
(LTAX GIS) รองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

10,000

โครงการเสริมสรางการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

5,000

โครงการเสริมสราง
พัฒนาบุคลากร

20,000

โครงการอบรมกฎหมาย
นารูแกประชาชน

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 12/48

282



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่า

15,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ 
(ปใหม/สงกรานต์)

5,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพเจา
หนาที่และเครือขาย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดานการฝึก
ซอมแผนป้องกัน
สาธารณ
ภัย(อัคคีภัย/อุทกภัยฯ)

20,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชน

15,000

โครงการเยียวยาชวย
เหลือประชาชนดาน
สาธารณภัย

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 13/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่า

15,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสําคัญ 
(ปใหม/สงกรานต์)

5,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพเจา
หนาที่และเครือขาย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดานการฝึก
ซอมแผนป้องกัน
สาธารณ
ภัย(อัคคีภัย/อุทกภัยฯ)

20,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชน

15,000

โครงการเยียวยาชวย
เหลือประชาชนดาน
สาธารณภัย

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 14/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาครอบครัว
สัมพันธ์

12,000

โครงการของกิ๋นบานเฮา 500

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000

โครงการซักซอมแผน
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
และภัยตางๆ

500

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

2,000

โครงการบานนักวิทยา
ศาสตร์นอย

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการแสดง
ของเด็กปฐมวัย

20,000

โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพดานศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการพานองสูโลก
กวาง

58,000

โครงการวัยใสใสใจคัด
แยกขยะ

1,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 15/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาครอบครัว
สัมพันธ์

12,000

โครงการของกิ๋นบานเฮา 500

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

80,000

โครงการซักซอมแผน
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
และภัยตางๆ

500

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

2,000

โครงการบานนักวิทยา
ศาสตร์นอย

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการแสดง
ของเด็กปฐมวัย

20,000

โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพดานศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการพานองสูโลก
กวาง

58,000

โครงการวัยใสใสใจคัด
แยกขยะ

1,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 16/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

500

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา

1,000

โครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการทางวิชาการ
เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ความพรอมดานกีฬา
และทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย

22,500

โครงการสงเสริมแหลง
เรียนรูเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 17/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

500

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา

1,000

โครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

10,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการทางวิชาการ
เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ความพรอมดานกีฬา
และทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย

22,500

โครงการสงเสริมแหลง
เรียนรูเด็กปฐมวัย

5,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 18/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

1,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา

577,600

โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง")

1,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักแมลูก

6,000

โครงการเสริมสราง
ทักษะพัฒนาผูเรียนดาน
ดนตรี

10,000

โครงการหนูนอยปฐมวัย
สวมหมวกนิรภัยมีวินัย
จราจร

5,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศิลปะและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

3,000

คาจางเหมาบริการ 90,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานสาธารณ
สุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

1,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา

577,600

โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กปฐมวัย 
(กิจกรรม "โตไปไมโกง")

1,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักแมลูก

6,000

โครงการเสริมสราง
ทักษะพัฒนาผูเรียนดาน
ดนตรี

10,000

โครงการหนูนอยปฐมวัย
สวมหมวกนิรภัยมีวินัย
จราจร

5,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศิลปะและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

3,000

คาจางเหมาบริการ 90,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานสาธารณ
สุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคปลอดภัย

20,000

โครงการปรับมุมมอง 
เปลี่ยนความคิด พิชิต
โรค

15,000

โครงการพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ

10,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและควบคุม
โรคติดตอฉุกเฉิน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคปลอดภัย

20,000

โครงการปรับมุมมอง 
เปลี่ยนความคิด พิชิต
โรค

15,000

โครงการพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ

10,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและควบคุม
โรคติดตอฉุกเฉิน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

20,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต

10,000

2. คาเชาทรัพย์สิน 90,000

โครงการขยะแลกไข
รวมใสใจสิ่งแวดลอม

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

50,000

โครงการ Save The 
World

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

15,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี กลุม
อาชีพ และแกนนํา
ชุมชน

62,000

โครงการลดใชพลังงาน 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

20,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต

10,000

2. คาเชาทรัพย์สิน 90,000

โครงการขยะแลกไข
รวมใสใจสิ่งแวดลอม

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

50,000

โครงการ Save The 
World

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

15,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี กลุม
อาชีพ และแกนนํา
ชุมชน

62,000

โครงการลดใชพลังงาน 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดมลภาวะ 
เติมป่าสีเขียวใหโลก

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

30,300

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรี

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ประจําป

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองตานภัยยา
เสพติด

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองผูสูงอายุ

โครงการจัดงานประ
เพณียี่เป็ง

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬารวมกับ
หนวยงานอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดมลภาวะ 
เติมป่าสีเขียวใหโลก

10,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

30,300

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรี

15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ประจําป

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองตานภัยยา
เสพติด

15,000 15,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองผูสูงอายุ

40,000 40,000

โครงการจัดงานประ
เพณียี่เป็ง

370,000 370,000

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬารวมกับ
หนวยงานอื่น

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการจัด
งานมหกรรมผาตีนจก 
และผลิตภัณฑ์ชนเผา

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

โครงการอนุรักษ์วัฒ
ธรรมและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

โครงการอบรมเพื่อเสริม
สรางคุณธรรมจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต
สําหรับประชาชน

โครงการ Green 
Market

โครงการเกษตร
ปลอดภัย

โครงการเกษตรผสม
ผสานตามหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการจัด
งานมหกรรมผาตีนจก 
และผลิตภัณฑ์ชนเผา

100,000 100,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์วัฒ
ธรรมและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อเสริม
สรางคุณธรรมจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต
สําหรับประชาชน

10,000 10,000

โครงการ Green 
Market

10,000 10,000

โครงการเกษตร
ปลอดภัย

8,500 8,500

โครงการเกษตรผสม
ผสานตามหลักปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานการ
เกษตร

โครงการศึกษาดูงาน 
Smart Farmer

โครงการสรางเครือขาย
การผลิตสารชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชสนับ
สนุนนโยบายลดการใช
สารเคมี

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 729,421 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,000 35,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุการเกษตร 15,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 29/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานการ
เกษตร

10,000 10,000

โครงการศึกษาดูงาน 
Smart Farmer

40,000 40,000

โครงการสรางเครือขาย
การผลิตสารชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชสนับ
สนุนนโยบายลดการใช
สารเคมี

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 70,000

วัสดุงานบานงานครัว 789,421

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 136,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 120,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 30/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000 45,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสราง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 5,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

18,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

75,800

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 31/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุกอสราง 150,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 5,600

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู

18,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

75,800

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 32/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเก็บเอกสาร 
(บานกระจก แบบ 2 
บาน)

13,000

ตูบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต

3,950 3,950

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต

7,000

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

3,950

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต

9,900

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 6 ฟุต

6,850

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,100 8,800

โต๊ะทํางานเหล็ก 8,250

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงตามสายบานป่า
ฝาง หมูที่ 18

105,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
แบบที่ 2

60,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 33/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเก็บเอกสาร 
(บานกระจก แบบ 2 
บาน)

13,000

ตูบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต

7,900

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต

7,000

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

3,950

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต

9,900

ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 6 ฟุต

6,850

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 13,900

โต๊ะทํางานเหล็ก 8,250

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงตามสายบานป่า
ฝาง หมูที่ 18

105,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
แบบที่ 2

20,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 34/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา(18 
หนา/นาที)

2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800VA

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

218,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเคลื่อนที่ 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 35/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา(18 
หนา/นาที)

2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800VA

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

115,000 333,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเคลื่อนที่ 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 36/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

8,000 4,000

เครื่องสํารองไฟ 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA

2,500

พัดลมผนัง ขนาด 30 
นิ้ว

21,950

ครุภัณฑ์อื่น

พิมพ์หลอเทียน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางรานรักนารา

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 37/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

12,000

เครื่องสํารองไฟ 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA

2,500

พัดลมผนัง ขนาด 30 
นิ้ว

21,950

ครุภัณฑ์อื่น

พิมพ์หลอเทียน 19,800 19,800

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,700 5,700

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

12,600 12,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางรานรักนารา

207,881 207,881

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 38/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางวัดกู

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางอาคาร
ชุมชนสันหนอง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เฉลิมกรุง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบลําเหมืองหลวง
แมอวม

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
บานนางบุปผา  
กรรณิกา

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. บาน
แพะดินแดง

โครงการกอสรางโรงพัก
ขยะ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 39/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางวัดกู

22,106 22,106

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ขางอาคาร
ชุมชนสันหนอง

110,853 110,853

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เฉลิมกรุง

223,706 223,706

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบลําเหมืองหลวง
แมอวม

123,170 123,170

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
บานนางบุปผา  
กรรณิกา

266,660 266,660

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. บาน
แพะดินแดง

102,905 102,905

โครงการกอสรางโรงพัก
ขยะ

498,600 498,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 40/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขยายถนน สาย
ทางโรงเรียนบานเนิน -
โรงเรียนมัธยมแมแจม

โครงการปรับปรุงคลอง
สงน้ําเหมืองหลวงแม
อวม

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล. 
โดยรื้อฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ 
หมูที่ 4  ซอย 3/1 - 
ซอย 3/2

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล. โดยรื้อ
ฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ 
หมูที่ 4 ซอย 3

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 41/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

200,000 200,000

โครงการขยายถนน สาย
ทางโรงเรียนบานเนิน -
โรงเรียนมัธยมแมแจม

260,900 260,900

โครงการปรับปรุงคลอง
สงน้ําเหมืองหลวงแม
อวม

50,500 50,500

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล. 
โดยรื้อฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ 
หมูที่ 4  ซอย 3/1 - 
ซอย 3/2

131,300 131,300

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล. โดยรื้อ
ฝารางเดิมออก
ติดตั้งฝาใหม บานเกาะ 
หมูที่ 4 ซอย 3

330,200 330,200

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 42/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล.โดยรื้อ
ฝารางเดิม
ออกติดตั้งฝาใหม หนา
รานกมลพาณิชย์-หนา
บาน
นายเสรี  แกวประเสริฐ

โครงการเสริมผิวจราจร
หินคลุกสายทางทุงมะ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอแมแจม

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานราชพิธี 
รัฐพิธี และจิตอาสาพระ
ราชทาน 904 
วปร.อําเภอแมแจม

15,000

โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนชุมชนบานชาง
เคิ่ง)

646,800

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 43/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา คสล.โดยรื้อ
ฝารางเดิม
ออกติดตั้งฝาใหม หนา
รานกมลพาณิชย์-หนา
บาน
นายเสรี  แกวประเสริฐ

74,100 74,100

โครงการเสริมผิวจราจร
หินคลุกสายทางทุงมะ

224,653 224,653

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอแมแจม

40,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานราชพิธี 
รัฐพิธี และจิตอาสาพระ
ราชทาน 904 
วปร.อําเภอแมแจม

15,000

โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนชุมชนบานชาง
เคิ่ง)

646,800

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 44/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบานเนินวิทยา)

462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
เกาะ)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
เจียง-ป่าฝาง)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
ชางเคิ่งบน)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บานสัน
หนอง)

20,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาการแพร
ระบาดยาเสพติด
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม 
(ศอ.ปส.จ.ชม.)

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 45/48
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบานเนินวิทยา)

462,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
เกาะ)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
เจียง-ป่าฝาง)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บาน
ชางเคิ่งบน)

20,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข(บานสัน
หนอง)

20,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาการแพร
ระบาดยาเสพติด
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม 
(ศอ.ปส.จ.ชม.)

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม

รวม 9,640,845 13,157,840 1,465,880 4,398,261 595,870 10,000 1,854,750 270,500

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  15:57:59 หนา : 47/48

317



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม

20,000 20,000

รวม 839,800 5,465,754 300,500 38,000,000
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