
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลแมคํา

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,647,823 บาท
งบกลาง รวม 16,647,823 บาท

งบกลาง รวม 16,647,823 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,343,050 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. เพื่อดําเนินโครงการตางๆ
รวม 5 โครงการ สัญญาเงินกูเลขที่ 1769/89/2560
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 13,432,800 บาท
ปที่ 2 เงินตน 1,343,050 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 169,450 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. เพื่อดําเนินโครงการตางๆ
รวม 5 โครงการ สัญญาเงินกูเลขที่ 1769/89/2560
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วงเงิน 13,432,800 บาท
ดอกเบี้ย 169,450 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 308,810 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง
ที่เทศบาลจะตองจายในอัตรารอยละ 0.2  (คาจางตาม
งบประมาณรายจายประจําป x 0.2)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,503,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เปนไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,589,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ
- เปนไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์
- เปนไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
และตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
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เงินสํารองจาย จํานวน 222,723 บาท

ใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวมไดเชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน โรคติดตอ เปนตน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบังคับสันนิบาตฯ
โดยคํานวณรอยละ 1/6 ของงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 x 0.00167 

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 46,860 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนขาราชการครู
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 469,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนแกลูกจางประจํา
 จํานวน 3 ราย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 765,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
โดยคํานวณในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับ ยกเวน
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน
(รอยละ 3 ของ 25,500,000)
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) 
พ.ศ. 2563, หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท. 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลแมคํา ในการป้องกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลแมคํา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2565
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เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) ในสถานศึกษา

จํานวน 13,790 บาท

โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533,
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงาน, ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ฯลฯ ของเทศบาลที่เสียชีวิตในระหวาง
ปฏิบัติราชการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,805,800 บาท

งบบุคลากร รวม 7,188,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 27,600 บาท
    เปนเงิน 331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 
    15,180 บาท/คน เปนเงิน 364,320 บาท
รวมเปนเงิน 695,520 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 4,000 บาท
    เปนเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 
3,000 บาท/คน เปนเงิน 72,000 บาท
รวมเปนเงิน 120,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 4,000 บาท
    เปนเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 
3,000 บาท/คน เปนเงิน 72,000 บาท
รวมเปนเงิน 120,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565  10:09:08 หนา : 8/108



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 
9,660 บาท เปนเงิน 115,920 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 
6,900 บาท/คน เปนเงิน 82,800 บาท
รวมเปนเงิน 198,720 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแก
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 
    15,180 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 
    12,420 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตราเดือนละ 
    9,660 บาท/คน
รวมเปนเงิน 1,490,400 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,563,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,211,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, หัวหนาฝ่ายอํานวยการ, นิติกร,
นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, เจาพนักงานธุรการ 
ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท
    เปนเงิน 84,000 บาท
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เปนเงิน 42,000 บาท
3. หัวหนาฝ่ายอํานวยการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงิน 144,000 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 980,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, พนักงานขับรถยนต์ และ
พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานเทศบาล
ตําแหนง -
1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เปนเงิน 
    84,000 บาท
2. นิติกร (เงิน พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท เปนเงิน 
    54,000 บาท
3. คาตอบแทนนิติกรชํานาญการ อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    เปนเงิน 42,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ(ฉบับที่ 4), ตามประกาศ
กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 1,463,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล, พนักงานจาง
ของเทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
จากสภาเทศบาล ใหทําหนาที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เชน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจางของเทศบาล ฯลฯ ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, นิติกร, 
นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, เจาพนักงานธุรการ 
ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจายเปน 
1. คาเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  36,000  บาท
2. คาจางเหมาบุคคลภายนอก จํานวน  72,000  บาท
3. คาถายเอกสารและเย็บหนังสือ จํานวน  70,000  บาท
    เขาปก, คาโฆษณาและเผยแพร,
    คาใชจายในการแกไข เปลี่ยนแปลง
    ปรับปรุง Website ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 62,000 บาท
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1. คารับรอง                                    จํานวน  20,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับ
    บุคคลหรือคณะบุคคลผูมาเยี่ยมชมกิจการ
    ของเทศบาล, คาใชจายในการรับเสด็จ
    พระบรมศานุวงศ์ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   วาดวยการเบิกจายในการบริหารงานของ
   องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

2. คาเลี้ยงรับรอง                             จํานวน  20,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองประชุม
    สภาทองถิ่น, คณะกรรมการหรือ
    คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
    ตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ
    หนังสือสั่งการ
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   วาดวยการเบิกจายในการบริหารงานของ
   องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

3. โครงการจัดงานวันปยะมหาราช     จํานวน    5,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ    
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
    (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 45 ลําดับที่ 1

4. โครงการจัดงานวันคลายวันพระราชสมภพ     
    สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ-
    บดินทรเทพยวรางกูร
    จํานวน   5,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
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    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
    (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 46 ลําดับที่ 5

5. โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต     จํานวน  5,000  บาท
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
    อดุลยเดชฯ
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
    (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 46 ลําดับที่ 6

6. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ             จํานวน  5,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
    (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 46 ลําดับที่ 3

7. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย             จํานวน  1,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
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    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 19 ลําดับที่ 1

8. โครงการจัดงานวันจักรี       จํานวน  1,000  บาท
    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
    ทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
    สํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 19 ลําดับที่ 2

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกเขตราชอาณาจักรของผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผูบริหาร, 
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม,
คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 46 ลําดับที่ 4

โครงการจิตอาสาเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม,
คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 47 ลําดับที่ 7
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,
พนักงานจาง ใหเกิดประโยชน์สูงสุดแกองค์กร เชน
คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร, คาวัสดุสํานักงาน,
คาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หนา 71 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชสําหรับอาคารสํานักงาน, 
อาคารดับเพลิง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา,ลานกีฬาเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการและคาเชาโทรศัพท์ของเทศบาล
หมายเลขดังตอไปนี้ 08-1980-7494, 08-1783-9049,
0-5377-9198, 0-5377-9388, 0-5363-0149,
0-5377-9063 ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร, คาไปรษณีย์,
คาลงทะเบียนการจัดสงหนังสือหรือจดหมายของ
ทางราชการ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย คาบริการทางดานคมนาคม,
ระบบอินเตอร์เน็ต, คาอินเตอร์เน็ต wifi 6 หมูบาน และ
คาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เวปไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
(ระบบคลาวด์ โฮสติ้ง)            

งบลงทุน รวม 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พาวเวอร์มิกเซอร์เสียงตามสาย (แอมป์ขยาย) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อพาวเวอร์มิกเซอร์เสียงตามสาย (แอมป์ขยาย)
จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 27 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษะเฉพาะสังเขป
1. ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) (พิกเซล)
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  
ธันวาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 25 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 26 ลําดับที่ 15

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
 Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ฉบับเดือน ธันวาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 26 ลําดับที่ 16

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ฉบับเดือน ธันวาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 27 ลําดับที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน จํานวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน
เพื่อเปนคาใชจาย ประกอบดวย
1. คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน  40,000  บาท
    งานประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญตางๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หนา 47 ลําดับที่ 8

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งกอสราง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางองค์กรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปน
ผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 242,360 บาท
งบบุคลากร รวม 192,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 192,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 192,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง – นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, 
คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 71 ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,862,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,590,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,033,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง – ผูอํานวยการกองคลัง, หัวหนาฝ่ายบริหาร
งานคลัง, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการ
จัดเก็บรายได ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - เจาพนักงานพัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง -
1. ผูอํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เปนเงิน 42,000 บาท
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงิน 60,000 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565  10:09:09 หนา : 30/108



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 408,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง – ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและ
ผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก, คาถายเอกสาร
และเย็บหนังสือเขาปก, คาถายเอกสารแบบพิมพ์เขียว,
แบบแปลนแผนที่ภาษี ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ เชน จางเหมาจัดทําป้ายไวนิล 
ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 71 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนที่ภาษี เชน คาจาง, คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนา 72 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 492,020 บาท
งบบุคลากร รวม 427,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 427,020 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหายาเสพติดชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน 
คาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร,
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810/ว3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 44 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,619,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,000,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,000,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 639,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง, พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน 
กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แหงพื้นที่ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
จากผูบริหารทองถิ่นนั้น ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายใหแกอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล,
พนักงานจางของเทศบาล ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก, จางเหมาจัดทํา
ป้ายไวนิล ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตางๆ ในการเตรียม
ความพรอมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 59 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ทต.แมคํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตางๆ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอปพร. ทต.แมคํา  เชน คาวัสดุอุปกรณ์, 
คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 73 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภท วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 181,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,700 บาท
เปนเงิน 11,400 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2565
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 21 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์การเกษตร

ทอพญานาค รอบชา 8 นิ้ว x 20 ฟุต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อทอพญานาค รอบชา 8 นิ้ว x 20 ฟุต 
จํานวน 2 เสนๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 20  ลําดับที่ 2
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หัวรถไถเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 85,500 บาท

เพื่อจัดซื้อหัวรถไถเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
42,750 บาท เปนเงิน 85,500 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 20 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานกระแทกไรสาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสวานกระแทกไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 23 ลําดับที่ 8

สวานโรตารี่ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสวานโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 24 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายในสํานักงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 
8 ตัวๆละ 3,000 บาท รวมเปน 24,000 บาท และอุปกรณ์
บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 
8 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท พรอมติดตั้งกลอง
โทรทัศน์วงจรปดสํานักงานเทศบาลตําบลแมคํา (คาใชจาย
ในการติดตั้ง เชน สายไฟ, อะแดปเตอร์, คาแรงฯลฯ) เปนเงิน 
14,000 บาท รวมเปน 60,000 บาท
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน มิถุนายน 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 21 ลําดับที่ 4

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 22 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,409,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,259,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,259,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,038,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ผูอํานวยการกองการศึกษา, หัวหนาฝ่าย
บริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เปนเงิน 42,000 บาท
2. หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา อัตราเดือนละ 1,500 บาท
    เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงิน  60,000  บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 161,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 149,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม, 
คาวิทยากร, คาวัสดุสํานักงาน, คาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนา 48 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,486,197 บาท
งบบุคลากร รวม 10,128,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,128,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 7,489,380 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแกครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา 
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 35,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
ตําแหนง- ผอ.รรฯ และครู คศ.3
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/ว2140  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2565

เงินวิทยฐานะ จํานวน 655,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครู ตําแหนง-
1. ชํานาญการ 6 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
    เปนเงิน 252,000 บาท
2. ชํานาญการพิเศษ 6 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
    เปนเงิน 403,200 บาท
รวมเปนเงิน 655,200 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/ว2140  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2565
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,533,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
คนครัว, ผูชวยครู, ผูดูแลเด็ก, ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ,
พนักงานจางทั่วไป  ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - พนักงานจางทั่วไป  ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ 
กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่น ๆ จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนใหกับขาราชการครู
ตําแหนง - ชํานาญการพิเศษ 5 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
เปนเงิน 336,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2140  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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งบดําเนินงาน รวม 6,187,277 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครูครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2140  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้สอย รวม 5,014,657 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 762,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก ทํากิจกรรมตางๆ
ใหเทศบาลตําบลแมคํา, โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา
(แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล)

จํานวน 265,000 บาท

1. โครงการรถรับ-สงนักเรียน  จํานวน  150,000  บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    
จํานวน  30,000  บาท   
3. คาสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า คาโทรศัพท์  คาน้ําประปา ฯลฯ
จํานวน  70,000  บาท
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  จํานวน   15,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 49 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมคํา

จํานวน 74,000 บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  10,000  บาท
2. คาวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  10,000  บาท
3. คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  จํานวน  15,000  บาท
4. โครงการหองเรียนนาอยู  จํานวน  5,000  บาท
5. โครงการวันสําคัญ  จํานวน  5,000  บาท
6. โครงการผลิตสื่อสรางสรรค์เด็กไทยวัยเรียนรู 
    จํานวน  5,000  บาท
7. โครงการหองสมุดนอยสงเสริมรักการอาน  
    จํานวน  5,000  บาท
8. โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  จํานวน  5,000  บาท
9. โครงการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และธุรการ  
    ชั้นเรียน  จํานวน  2,000  บาท
10. คาใชจายโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ตและคาบริการ  
      จํานวน  12,000  บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 49 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตําบลแมคํา (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล)

จํานวน 3,673,977 บาท
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1. คาอาหารกลางวัน  จํานวน  2,133,600  บาท
    (นักเรียน 381 คน ๆ ละ 28 บาท จํานวน 200 วัน)
    เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
    ประเภทวัสดุประกอบอาหาร
2. คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL      
    จํานวน  9,600  บาท
3. คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WIFI         
    จํานวน  7,200  บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
    ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,734 บาท/ป นักเรียน 107
 คน
           จํานวน 185,538 บาท
       2. ระดับประถมศึกษา คนละ 1,938 บาท/ป นักเรียน 274
 คน  
          จํานวน  531,012  บาท
     - คาหนังสือเรียน
       1. อนุบาล คนละ 200 บาท/ป  นักเรียน 107 คน  
           จํานวน  21,400  บาท
       2. ป.1  คนละ 656.25 บาท/ป  นักเรียน 46 คน  
           จํานวน  30,190  บาท
       3. ป.2  คนละ 649.95 บาท/ป  นักเรียน 52 คน  
           จํานวน  33,800  บาท
       4. ป.3  คนละ 653.10 บาท/ป  นักเรียน 45 คน  
           จํานวน  29,390  บาท
       5. ป.4  คนละ 706.25 บาท/ป  นักเรียน 43 คน  
           จํานวน  30,390  บาท
       6. ป.5  คนละ 846.30 บาท/ป  นักเรียน 44 คน  
           จํานวน  37,240  บาท
       7. ป.6  คนละ 858.90 บาท/ป  นักเรียน 44 คน  
           จํานวน  37,800  บาท
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     - คาอุปกรณ์การเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 290 บาท/ป  
           นักเรียน 107 คน  จํานวน  31,030  บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 440 บาท/ป  
           นักเรียน 274 คน  จํานวน  120,560  บาท
     - คาเครื่องแบบนักเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 325 บาท/ป  
นักเรียน 107 คน  จํานวน  34,775  บาท
       2. ระดับประถมศึกษา  คนละ 400 บาท/ป  
นักเรียน 274 คน  จํานวน  109,600  บาท
     - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
       1. ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 438 บาท/ป  นักเรียน 107
 คน
           จํานวน  46,866  บาท
       2. ระดับประถมศึกษา คนละ 489 บาท/ป  นักเรียน 274
 คน  
           จํานวน  133,986  บาท
5. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอง
ถิ่น 
      (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 40% 
     - ระดับ ป.1-6 คนละ 1,000 บาท/ป   นักเรียน  110  คน  
       จํานวน  110,000  บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 50 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมคํา

จํานวน 239,680 บาท

1. คาอาหารกลางวัน  จํานวน  192,080  บาท
    (นักเรียน 28 คน ๆ ละ 28 บาท จํานวน 245 วัน)
    เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
    ประเภทวัสดุประกอบอาหาร
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
    จํานวน  47,600  บาท
    (นักเรียน 28 คน ๆ ละ 1,700 บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 50 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 1,167,820 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,167,820 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง คือ ถวย มีด น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ รวม
เปนเงิน 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

อาหารเสริม (นม)
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับอาหารเสริม (นม) ประเภทนม
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมคํา  
    เปนเงิน  53,660  บาท
    (28 คน ๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน )
2. เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา 
    (แมคําสบเปนราษฎร์นุกูล) เปนเงิน  730,080  บาท  
    (381 คน ๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน)
3. เด็กนักเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะห์)  
    เปนเงิน  364,080  บาท
     (190 คน ๆ ละ 7.37 บาท  รวม 260 วัน)
รวมเปนเงิน 1,147,820 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หนา 51 ลําดับที่ 8
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งบลงทุน รวม 106,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโพนไรสาย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อไมโครโพนไรสาย จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 31 ลําดับที่ 29
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท
คุณลักษะเฉพาะสังเขป
1. ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) (พิกเซล)
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  
ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 31 ลําดับที่ 30
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กีตาร์ไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกีตาไฟฟ้า  จํานวน  1  ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 31 ลําดับที่ 31

ตูแอมป์กีตาร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูแอมป์กีตาไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 32 ลําดับที่ 32

ตูแอมป์เบส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูแอมป์เบส จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 32 ลําดับที่ 33
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เบส 4 สาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเบส 4 สาย  จํานวน  1  ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 32 ลําดับที่ 34

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,064,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,064,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะห์) จํานวน 1,064,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะห์)
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการตางๆ ประกอบดวย
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน 1,064,000  บาท
    (นักเรียน 190 คน ๆ ละ 28 บาท จํานวน 200 วัน)
    เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเภท  
    วัสดุประกอบอาหาร
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 15 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 829,020 บาท

งบบุคลากร รวม 637,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง - ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คนงานปฏิบัติ
งานดานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, คนงาน
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ, การทําประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

คาเลี้ยงรับรอง    
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,355,780 บาท
งบบุคลากร รวม 927,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 927,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 717,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล
วิชาชีพฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
1. พยาบาลวิชาชีพ อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เปนเงิน 42,000
 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ
 กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,720 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานที่เปนประโยชน์ตอทาง
ราชการในการป้องกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชนใน
เขตเทศบาล ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาล,พนักงานจางของเทศบาล ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภาย
นอกทํากิจกรรมตาง ๆ ใหเทศบาล ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก, คาจางสํารวจแมวฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 60 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางผสมผสาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 60 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 61 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสุขาภิบาลน้ําอุปโภคและน้ําบริโภค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 61 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมหมูบานจัดการขยะตนทาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 62 ลําดับที่ 6

โครงการสรางเครือขายอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลกตําบลแมคํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 62 ลําดับที่ 7

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 63 ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 28 ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) (พิกเซล) 
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV) 
5) เปนระบบปฏิบัติการ  Android Tizen VIDAA U webOS 
หรืออื่น ๆ 
6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง 
7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ 
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 28 ลําดับที่ 22

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 
1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความ
จําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
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ไมนอยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 หนา 16 ลําดับที่ 23

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 29 ลําดับที่ 23
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุม อสม. จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุน กลุม อสม. 
1. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 1    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมคําสบเปน หมูที่ 1
2. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 2    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมคําตลาด หมูที่ 2
3. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 8    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมคําบานใหม หมูที่ 8
4. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 10    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมคําหลังวัด หมูที่ 10
5. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 12    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมคําบานทุง หมูที่ 12
6. อุดหนุน กลุม อสม. หมูที่ 14    จํานวน  10,000  บาท
    - ตามโครงการกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
    (อสม.) บานแมเปน หมูที่ 14
รวม 60,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 17 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565  10:09:09 หนา : 77/108



เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด
อําเภอแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 65 ลําดับที่ 16

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 32,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลแมคํา
ในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ดานการป้องกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 42 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทํากิจกรรมตางๆ
ใหเทศบาล เชน จางเหมาคนงานโรงน้ําดื่ม, คนงานตัดหญา,
คนงานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตําบลแมคํา ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวง จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวง
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพรอมไฟกิ่ง
ในเขตเทศบาลตําบลแมคํา รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟ้าหลวงกําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หนา 36  ลําดับที่ 1
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 676,000 บาท
งบบุคลากร รวม 291,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
คนงานประจํารถขยะ, พนักงานขับรถยนต์ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4),ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ 
กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565  10:09:09 หนา : 81/108



งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คนงานเก็บขน
คัดแยกและกําจัดขยะ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะ
 เทศบาลตําบลแมคํา

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 67 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อใหใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 566,900 บาท

งบบุคลากร รวม 359,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 359,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, 
หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาล ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการของดีอําเภอแมจัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน
คาจางเหมาจัดขบวนแห, จัดซุมนิทรรศการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 37  ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลแมคํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์
คาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร,
คาจางเหมารถ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารวมการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 40 ลําดับที่ 2

โครงการรอยใจรักษ์ (การเรียนรูประสบการณ์การประยุกต์ใช
แนวพระราชดําริ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์
คาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร,
คาจางเหมารถ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารวมการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 41 ลําดับที่ 3

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ 
เชน คาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร,
คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารวมการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 37 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 25 ลําดับที่ 13
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลสันทราย จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารสวนสันทราย
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเปน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 14 ลําดับที่ 4
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี จํานวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 1       จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการฝึกอบรมการทําพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
    ขาวอินทรีย์ (ขาวแต๋น)
2. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2       จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการฝึกอบรมทําแชมพูสมุนไพร
3. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8       จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการฝึกอบรมการทําแชมพูสมุนไพร
4. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 10   จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการฝึกอบรมการทําขนมทองมวน
5. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12   จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการทําน้ํายาลางจาน
6. อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 14   จํานวน  10,000  บาท
    ตามโครงการฝึกอบรมจัดพวงหรีด
รวม  60,000  บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 4 ลําดับที่ 2

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขาย
สตรีอําเภอแมจัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 41 ลําดับที่ 4
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อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมคํา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานป่าเปา-ป่าซางนอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลแมคํา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 43 ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 144,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 124,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 54 ลําดับที่ 2
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โครงการทานหาแมฟ้าหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 55 ลําดับที่ 3

โครงการทานหาแมฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 55 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแหเทียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 16 ลําดับที่ 1
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โครงการสืบชะตาแมน้ําคํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 55 ลําดับที่ 5

โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทําบุญหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาทําอาหาร, 
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 52 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนา 57 ลําดับที่ 9
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนโรงเรียนวัดแมคําวิทยา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชชนนี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนา 16 ลําดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,690,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,126,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,126,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 876,540 บาท

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
1. ผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    เปนเงิน 42,000 บาท
2. หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง อัตราเดือนละ 
    1,500 บาท  เปนเงิน 18,000 บาท
รวมเปนเงิน 60,000 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ตําแหนง - เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก, ถายแบบพิมพ์เขียว
และถายแบบแปลน ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง 
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 94,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,500 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมไดกําหนดไวตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเปนตองใช
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 29 ลําดับที่ 25
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
แบบขอแข็งและขอออน
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 30 ลําดับที่ 26

งานก่อสร้าง รวม 5,731,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,923,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,923,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 338,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง - นายชางโยธา ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือ
สํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,485,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยชางโยธา, ชางศิลป์, คนสวน, ชางไม, พนักงานขับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ 
กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 99,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ 
กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 828,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง - นายชางโยธา ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อให
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 580,480 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 580,480 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 2,979,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,979,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางขยายผิวจราจร หมูที่ 1 ถนนสายหลัก จํานวน 148,000 บาท

หนา 0.15 เมตร หรือใหไดพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 268.00
 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางขยายผิวจราจร หมูที่ 2 ซอย 4 จํานวน 76,000 บาท

หนา 0.15 เมตร ใหไดพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 142.00 ตาราง
เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 3 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสรางขยายผิวจราจร หมูที่ 2 ซอย 8 (หลังวัดแมคํา) จํานวน 43,000 บาท

หนา 0.15 เมตร ใหไดพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 80.00 ตาราง
เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 4 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 ซอยสายหยุด จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ชนิดไมมีไหลทาง หรือใหไดพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
360.00 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางลานคอนกรีตบริเวณโรงเรียนผูสูงอายุ หมูที่ 10 จํานวน 73,000 บาท

หนา 0.10 เมตร หรือใหไดพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
175.00 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 6 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางลานคอนกรีตบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมคํา 
หมูที่ 1

จํานวน 351,000 บาท

หนา 0.15 เมตร ใหไดพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 590.00 ตาราง
เมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1 ชวงเชื่อมรางระบายน้ํา
ทายซอย 7 ถึงปากซอย 17

จํานวน 326,000 บาท

ขนาดทอเสนผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา 14 บอ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 3 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 ชวงบานนางลอม ปง
กองแกว ถึงบานนายมอญ ใหมกัน

จํานวน 231,000 บาท

ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 102.00 เมตร บอ
พัก 
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 10 บอ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 4 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา หมูที่ 14 ชวงบานนายทองดี รอด
สุวรรณ ถึงบานนางจันทร์ โพธิ

จํานวน 260,000 บาท

ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา 10 บอ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสรางหองน้ํา ภายในสุสานบานแมคําบานทุง จํานวน 230,000 บาท

ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 5 ลําดับที่ 9

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ ภายในสุสานบานแมคําบาน
ทุง

จํานวน 350,000 บาท

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 20.40 เมตร หรือขนาดพื้นที่
อาคารไมนอยกวา 102.00 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 4 ลําดับที่ 8

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ ภายในสุสานบานแมคําสบ
เปน

จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกวาง 5.00-6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร หรือขนาดพื้นที่
อาคารไมนอยกวา 62.00 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 3 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ศาลพอปู่ หมูที่ 8 จํานวน 427,000 บาท

ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่
อาคารไมนอยกวา 108.00 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 4 ลําดับที่ 5
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โครงการตอเติมคันกั้นน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 10 จํานวน 34,000 บาท

ขนาดกวาง 0.15 เมตร สูง 0.85 เมตร ยาว 26.40 ม.หรือ
ขนาดพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 22.44 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 4 ลําดับที่ 6

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564,
ที่ มท. 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 11 ลําดับที่ 35
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 269,420 บาท

งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง -
ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
รายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง - ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร ฯลฯ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559, หนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาที่
ดานการสงเสริมการเกษตร ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีทางการเกษตร
อยางถูกตองและปลอดภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 12 ลําดับที่ 2

โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 39 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยหมักครัวเรือนและวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 หนา 12 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทน, 
คาใชสอย, คาวัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 38 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภท วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
ในเขตเทศบาลและทอระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม, คาวัสดุอุปกรณ์,
คาอาหาร, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม, คาวิทยากร ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 69 ลําดับที่ 1
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